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افتتاحيــة العــــدد

    

ي لعلوم وقاية النبات أهمية حضور المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمر العر�ب
 2022 أول  يــن  أوكتوبر/ت�ش مــن 16-21  ة  للفــ�ت النبــات  لعلــوم وقايــة  الثالــث عــ�ش  ي  العــر�ب المؤتمــر  يعقــد قريبــا 
المجلــة  تحريــر  رئيــس  ي 

دعــا�ف المناســبة  ـهــذه  وبـ المتوســط،  البحــر  ســواحل  عــى  التونســية  الحمامــات  مدينــة  ي 
�ف

ح بــأن تكــون حــول أهميــة حضــور المؤتمــرات العلميــة  الدكتــور إبراهيــم الجبــوري لكتابــة إفتتاحيــة هــذا العــدد، وأقــ�ت
وا جميــع مؤتمــرات  ي المؤتمــر القــادم. أنــا مــن القالئــل الذيــن حــرصف

ف للمشــاركة �ف مــن بــاب تشــجيع الزمــالء الباحثــ�ي
 
ً
ي دائمــا

، ولكــو�ف ف لحضــور المؤتمــر الثالــث عــ�ش ي عــ�ش الســابقة ومــن العازمــ�ي الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات اإلثــ�ف
 بمنــ�ي 

ً
ف ســنة الماضيــة، أجــد نفــ�ي محظوظــا  خــالل الخمســ�ي

ً
ف لحضــور المؤتمــرات العلميــة عمومــا مــن المتحمســ�ي

فرصــة الكتابــة حــول أهميــة حضــور المؤتمــرات   العلميــة.                                                                                                                  

ي 
ي تســاهم �ف ف للمؤتمــرات العلميــة يعتــ�ب مــن األنشــطة األساســية الــ�ت ليــس هنــاك أد�ف شــك بــأن حضــور الباحثــ�ي

. ولكــن الســؤال  ف . والــكل يعلــم بــأن المؤتمــرات العلميــة هي المــكان الــذي يتــم فيــه عــرض نتائــج الباحثــ�ي ي نموهــم المهــ�ف
ي لعلــوم وقايــة النبــات؟ مــن الســهل  ي يحصــل عليهــا الباحثــون مــن حضــور المؤتمــر العــر�ب هــو مــا هي الفوائــد األخــرى الــ�ت
ي علــوم وقايــة النبــات، )2( 

أن نذكــر عــدد منهــا: )1( تســمح بالحصــول عــى معلومــات مهنيــة باتجاهــات متعــددة �ف
ي يحصــل  ف عــى تقنيــات، ومهــارات وأفــكار جديــدة، )3( التعــرف عــى طــرق أفضــل لعــرض النتائــج الــ�ت تعــرف الباحثــ�ي
ف نوعيــة البحــث الــذي يقومــون  ، )4( التعــرف عــى زمــالء جــدد يمكــن لتطويــر العالقــة معهــم لتحســ�ي ف عليهــا الباحثــ�ي
ي مبــادرات جديــدة، كتابــة مقــاالت 

بــه، )5( إتاحــة الفرصــة للتعــرف عــى جهــات مختلفــة تــؤدي بالنهايــة إىل التشــارك �ف
علميــة أو الحصــول عــى دعــم مــادي لتنفيــذ أبحــاث محــددة. إن حضــور مؤتمــرات الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات 
ي بدايــة 

ي حقــل وقايــة النبــات، وخاصــة بالنســبة للعلمــاء الشــباب �ف
 لوجــه مــع فيــادات علميــة �ف

ً
يســمح بالتفاعــل وجهــا

وع.                                                                                    بمــا يحقــق الطمــوح العلــ�ي المــ�ش
ً
شــدهم علميــا تهم العلميــة، فهــم يحتاجــون لمــن يمــد يــده اليهــم ل�ي مســ�ي

ي أعمال المؤتمر، وهي خطوة قام بها منظ�ي 
ف من حول العالم للمشاركة �ف ين معروف�ي كما أن دعوة محا�ف    

ف بالتفاعــل مــع هــؤالء والتعــرف مــن  ي جميــع مؤتمــرات الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات، تســمح للمشــارك�ي
المؤتمــر �ف

. كمــا أن هكــذا تفاعــل قــد يــؤدي إىل ت�يــــــع إنشــاء  ي ي تطورهــم المهــ�ف
خاللهــم عــى أفــكار جديــدة ومبــادرات تســاهم �ف

ف لتحقيــق  ف دوليــ�ي باحثــ�ي ضافــة إىل 
َ

باإل بلــدان عربيــة مختلفــة  مــن  ف  باحثــ�ي تنفيذهــا  ي 
كة يشــارك �ف ـع مشــ�ت ـ ـ مشــاريـ

ًا يجب أال نن� أن حضور المؤتمرات يسمح  ي المنطقة العربية. وأخ�ي
ي تطوير الزراعة �ف

مخرجات بحثية تساهم �ف
ف باإلســتمتاع بزيــارة أماكــن جديــدة. للمشــارك�ي

ف مــن بلــدان  ف وخاصــة القادمــ�ي  والعديــد مــن الباحثــ�ي
ً
إال أنــه علينــا أن نذكــر بــأن حضــور المؤتمــرات مكلــف ماديــا

ف الشــباب. لســوء الحــظ  ي دفــع تكاليــف الحضــور، وبشــكل خــاص الباحثــ�ي
الدخــل المنخفــض، يجــدون صعوبــة �ف

ي المنطقــة العربيــة ليــس لديهــا مخصصــات كافيــة لدعــم ســفر 
بــأن العديــد مــن المؤسســات البحثيــة أو األكاديميــة �ف

ي البنــك اإلســالمي للتنميــة 
. إال أن الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات وخــالل العقــود الثالثــة الماضيــة وجــدت �ف ف الباحثــ�ي

ف مــن بلــدان الدخــل المنخفــض لحضــور مؤتمــرات الجمعيــة، وقامــت  ورة دعــم الباحثــ�ي مؤسســة رائــدة تؤمــن بــرصف
ي المؤتمــر القــادم. تأمــل 

ي عــدد مــن المؤتمــرات الســابقة وكذلــك �ف
ف �ف بالفعــل بدعــم عــدد ال بــأس بــه مــن الباحثــ�ي

ي دعــم عــدد أكــ�ب مــن 
ف القادمــة مــن إقنــاع مؤسســات أخــرى �ف ي الســن�ي

الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات أن تتمكــن �ف
ف لحضــور مثــل هــذه المؤتمــرات.  الباحثــ�ي

ات علمية. ومن واقع األرقام المتوافرة بأن عدد  يتضح مما تقدم بأن المؤتمرات ليســت فقط لإلســتماع لمحا�ف
ي المؤتمــرات عــى تناقــص، لذلــك فإنــه ال بــد مــن التذكــ�ي بأهميــة حضــور مثــل هــذه المؤتمــرات كي نوقــف 

ف �ف المشــارك�ي
 . ي البحــث العلــ�ي

ي والتعــاون �ف ة بتشــارك المعرفــة، النمــو المهــ�ف هــذا التــداعي الــذي لــه عالقــة مبــا�ش

وت، لبنان خالد مكوك، ب�ي
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أخبار وقاية النبات يف البلدان العربية والرشق األدىن

ن حالة اآلفات الجديدة والغازية واالعداء الطبيعي�ي
الجزائر

ي الجزائر
ي اإلصفرار الفيوزاريومي عىل الحمص �ن

التقرير األولي عن فطر Fusarium redolens المتسبب �ن

ي منطقــة معســكر، شــمال غــرب 
 للحمــص )Cicer arietinum( �ف

ً
ي اثنــا عــ�ش حقــا

ي يونيــو 2019، تــم رصــد �ف
�ف

 )معــدل اإلصابــة بالمــرض 
ً
الجزائــر، نباتــات ذات أوراق صفــراء أو نخــر بــدأت مــن براعــم القــاع وارتفعــت تدريجيــا

ف عينــة مــن األنســجة الجذعيــة مــن 24 نبــات حاملــة لألعــراض وزرعهــا عــى  حــواىلي 75٪(. تــم جمــع وتطهــ�ي ســبع�ي
ي عــى 

ي المشــي�ب الهــوا�ئ ون عزلــة فطريــة أظهــرت النمــط المورفولــو�ب وســط )PDA( عنــد 25 درجــة مئويــة. عــ�ش
ة، معظمهــا وحيــدة الخليــة )6.5-9.1 ×  وســط PDA بألــوان بيضــاء إىل ورديــة. لوحــظ وجــود ميكروكونيديــا وفــ�ي
. كمــا كانــت  ( ، وماكروكونيديــا ذات شــكل غــ�ي مألــوف ))37.3-29.2 × 4.2-3.8 ميكرومــ�ت 4.3-3.3 ميكرومــ�ت
ي الغالــب كرويــة )8.1 ميكرومــ�ت متوســط   القطــر( وكانــت الخصائــص المورفولوجيــة مماثلــة 

األبــواغ الكالميديــة �ف
لـــ.Fusarium redolens Wollenw حســب المرجــعLeslie and Summerell 2006. تــم تضخيــم فاصــل 
ي 

�ف وإيداعــه   )FRC( للمجموعــة  الممثلــة  للعزلــة   )1-alpha )TEF-1α جمــة ال�ت وعامــل   )ITS( الداخــىي  النســخ 
 Carbone ؛White et al. 1990 et al. 1990( )TEF1-α: MZ151166 ITS: MW519908( GenBank
تقــدر ب  للتشــابه  نســبة  عليهــا  الحصــول  تــم  ي  الــ�ت للتسلســالت   BLASTn تحليــل أظهــر   .)and Kohn 1999
F. redo�مــن MK937112 )TEF-1α(و MT446126 )ITS( 99.82٪ و 100٪ مــع التسلســالت المرجعيــة
. تحليــل النشــوء و التطــور لمتواليــات تسلســالت العزلــة FRC جمــع بســهولة وبشــكل منســق  lens ، عــى التــواىلي
مــع الســالالت المرجعيــة ل  F. redolens. تــم إجــراء اختبــار القــدرة اإلمراضيــة لـــ FRC عــى شــتلة عمرهــا 8 أيــام 
ي معلــق بــوغ )106 ميكروكونيديــا / مــل(. تــم 

ILC482 مــن الحمــص بواســطة غمــر 1 ســم مــن الجــذور المشــذبة �ف
ي دفيئــة لمــدة 40 يوًمــا عنــد 25 درجــة 

ي مــاء مقطــر معقــم. تــم حفــظ جميــع النباتــات �ف
غمــر النباتــات الشــاهد �ف

ي النباتــات المعــداة بعــد 24 يوًمــا وكانــت األعــراض مماثلــة 
مئويــة. بلغــت 100٪ مــن حــاالت اإلصابــة بالمــرض �ف

ي الحقــل كمــا لــم يالحــظ أي أعــراض عــى الشــتالت الشــاهد. تمــت إعــادة عــزل الفطــر وتــم 
ي لوحظــت �ف لتلــك الــ�ت

اضــات كــوخ. عــى حــد علمنــا، هــذا هــو التقريــر األول عــن  تحديــده عــى أنــه F. redolens ، بمــا يتوافــق مــع اف�ت
ي الجزائر.]ســعاد زعيــم  و أحمــد 

Fusarium redolens كعامــل مســبب لألصفرارلفيوزاريــومي عــى الحمــص �ف
ي النظــم البيولوجيــة والجيوماتكــس )L.R.S.B.G( ، قســم الهندســة 

ن بــكار )الجزائــر(، مختــ�ب البحــوث �ن أمــ�ي
الزراعيــة، كليــة الحيــاة والعلــوم الطبيعيــة ، جامعــة مصطــىن الســطمبولي ، معســكر، الجزائــر، 2022[. 

األردن

ي االردن 
التسجيل االول للمتطفل )Cryptochetum jorgepastori (Cryptochetidae: Diptera �ن

العمــالق  ي 
الدقيــىت البــق  عــى   Cryptochetum jorgepastori متطفلــة  ذبابــة  مــرة  ألول  ســجل 

)Pseudaspidoproctus hyphaeniacus )Hemiptera: Monophlebidae الــذي يهاجــم نخيــل التمــر
 Washingtonia الواشــنطونيا  ونخيــل   Phoenix canariensis الكنــاري ونخيــل    Phoenix dactylifera
ي األغــوار الوســط. جمعــت النمــاذج وشــخصت بحســب الوصــف االصــىي للبالغــة )األجــزاء 

ي غــور كبــد �ف
,.sp �ف

ات بالجامعــة االردنيــة وبنــاًء عــى  ي متحــف الحــ�ش
( وغطــاء العــذراء، حفظــت النمــاذج �ف التناســلية للذكــر واالنــ�ث

ي االردن اضافــة اىل دراســة حياتيتــه وبيئتــه وكذلــك دوره 
ذلــك فــان الحاجــة لمعرفــة توزيعــه وعوائلــه مطلوبــة �ف

ي برامــج االدارة المتكاملــة لألفــات. ] أحمــد كاتبــة1 بــدر و ابراهيــم الجبــوري2، 1قســم وقايــة النبــات، كليــة 
الكامــن �ف

الزراعــة ، الجامعــة األردنيــة ، عمــان ، األردن ، 2قســم وقايــة النبــات ، كليــة الزراعــة ، جامعــة بغــداد ، بغــداد ، 
  DOI: 10.1111/epp.12864.]  2022  ، العــراق 
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األردن

التسجيل األول للذبابة البيضاء الصوفية Aleurothrixus floccosus عىل الحمضيات باألردن

ي 
ات بالجامعــة األردنيــة قبــل 20 ســنة نمــاذج مــن أوراق الليمــون عليهــا إصابــة شــخصت �ف ورت اىل متحــف الحــ�ش

حينهــا بانهــا الذبابــة البيضــاء الصوفيــة  Aleurothrixus floccosus Maskell، woolly whitefly  وقامــت 
ي حينــه بإتــالف الشــجرة والتخلــص مــن اإلصابــة. كمــا وردت نمــاذج لحمضيــات مصابــة مــن 

مديريــة وقايــة النبــات �ف
ي تموز/يوليــو 2022 وردت نمــاذج مــن 

ة. و�ف  بانهــا نفــس الحــ�ش
ً
ف عــام 2019 وشــخصت ايضــا ضاحيــة الياســم�ي

منطقــة الســلط وتــم تشــخيصها بانهــا الذبابــة البيضــاء الصوفيــة وتمــت زيــارة الموقــع وإجــراء الفحــص والتحــري 
ة عــى أربعــة أشــجار حمضيــات  الموقــ�ي برفقــة ممثــل دائــرة وقايــة النبــات ومديريــة زراعــة البلقــاء وتــم حــرص الحــ�ش
ي شــخص  ة والــ�ت تمــت مكافحتهــا ]احــد المبيــدات اآلمنــة الــذي يضمــن ســالمة األعــداء الحيويــة المرافقــة للحــ�ش

ســة )Clitostethus arcuatus )Rossi,1974 ويرقــات اســد المــن األخــرصف منهــا لحــد االن الدعســوقة المف�ت
 Cales noacki والدبور المتطفل Chrysoperla carnea )Stephens( Aphid lion )green lacewing( 
قائمــة  زالــت  ل والحاجــة ال  ف المــ�ف مــع صاحــب  الفحــص والتحــري والمتابعــة  الحالــة تحــت  زالــت  Haward وال 
ف وســوريا  ي الــدول المجــاورة فلســط�ي

ة موجــودة �ف  ان الحــ�ش
ً
ة علمــا لتوســيع التحــري لمعرفــة مــدى انتشــار الحــ�ش

ي دول حــوض منطقــة البحــر 
ت �ف ولبنــان ,أصــل الذبابــة مــن آســيا وانتقلــت اىل جــزر الكنــاري عــام 1959 ومنهــا انتــ�ش

ي تخضــع للمكافحــة الحيويــة.[ أحمــد كاتبــة -بــدر ،  المتوســط وتعتــ�ب مــن اآلفــات المهمــة عــى مســتوى العالــم الــ�ت
الجامعــة األردنيــة- كليــة الزراعــة، إبراهيــم الجبــوري جامعــة بغــداد- كليــة الزراعــة  وعمــاد العــوض ومنصــور 

ات وزارة الزراعة-مديريــة وقايــة المزروعــات )االردن(،  2022 [. شــك�ي

      

العراق

التسجيل األول لمرض التثقب الغربالي عىل المشمش بالعراق

يــة وطلبــت  ة الق�ش أرســل الدكتــور محمــد زيــدان مــن بغــداد صــورًا لثمــار المشــمش يشــتبه بانهــا آثــار إصابــة بالحــ�ش
 واجتهــد هــو كعادتــه لمتابعــة الثمــار ومصدرهــا ومحــالت بيعهــا. شــاركُت االعــراض مــع زمــالء 

ً
منــه صــورًا أكــ�ث وضوحــا

ي ســوريا ولبنــان حيــث أكــدوا ىلي إن االعــراض هي لمــرض التثقــب الغربــاىلي عــى فاكهــة ذي النــواة الحجريــة وأهمهــا 
�ف

ي ســوريا وبالعــودة لألرشــيف العلــ�ي يذكــر بســام بياعــة 
المشــمش والخــوخ حيــث ال يعتــ�ب مــن اآلفــات الحجريــة �ف

ي جميع مناطق العالم حيث تزرع هذه االشجار ،يظهر 
 عى اللوزيات وينت�ش �ف

ً
1992 بأن هذا المرض متخصصا

ي المناطق الرطبة 
ي ســورية بشــكل رئي�ي عى الدراق والمشــمش كما لوحظ عى الكرز وتزداد خطورته �ف

المرض �ف
ي تظهــر عــى االوراق  ف المــرض مــن االعــراض الــ�ت ي المناطــق، يمكــن تميــ�ي

بشــكل اســاسي ويمتــد بشــدة متفاوتــة اىل بــا�ت
 عى الورقة وال يرتبط هذا العرض دائما 

ً
حيث تبدو عليها بقع دائرية او مضلعة تجف ب�عة تاركة مكانها تقوسا

بوجــود الفطــر المســبب Stigmina carpophila اذ قــد تســببه بعــض االجنــاس الفطريــة االخــرى والجرثوميــة 
ي لبنان عام 1969 من 

وســات بنفس العرض. ويذكر عماد نحال وإيليا الشــويري بأن المرض مســجل �ف وح�ت الف�ي
قبــل ســعد ونينهــاوس عــى المشــمش والكــرز ويســ� بمــرض تقــدح األوراق حيــث تظهــر االعــراض بهيئــة بقــع حمــراء 
ي الربيــع ثــم تقــدح االوراق ويبــاس العناقيــد الزهريــة قبــل تفتــح التويجــات، كمــا وتظهــر بقــع مســتديرة 

عــى االوراق �ف
ة عــى الثمــار مــع احتمــال افــرازات صمغيــة، وتقرحــات وافــرازات صمغيــة عــى االغصــان واحتمــال مــوت  صغــ�ي
اعــم المصابــة خــالل  ي الربيــع المقبــل. يبــىت الفطــر عــى االغصــان وال�ب

ي نهايــة فصــل الشــتاء وعــدم تفتحهــا �ف
اعــم �ف ال�ب

ي الربيــع. 
الشــتاء والظــروف المالئمــة لــه درجــة حــرارة 20 )27-9( درجــة مئويــة ورطوبــة مرتفعــة مــع توفــر الهــواء �ف

ي تركيــا وتصــاب بــه جميــع األصنــاف المحليــة والمســتورد مــن 
ويعتــ�ب مــرض التثقــب الغربــاىلي مــن االمــراض المهمــة �ف

ي تركيــا بحســب ســاراك 2018 تصــل اىل %74 ويشــ�ي أحمدوبــور وجماعتــه 
المشــمش ونســبة اإلصابــة بالمــرض �ف

ي ايــران وأذربيجــان ويصيــب المشــمش والخــوخ والــدراق والكــرز والعنجــاص والجميــع 
2009 بــان المــرض موجــود �ف

 )Lev.( M.B. Ellis )Synonym=Wilsonomyces carpophilus(ي هــو الفطــر
يجمــع بــان المســبب المــر�ف

ي باتصــال شــخ�ي مــع زيــدان بــان االعــراض تشــ�ي لوجــود 
Stigmina carpophila ولقــد أكــد محمــد الحمــدا�ف

مــرض ثقــب الطلقــة المتســبب عــن الفطــر  Wilsonomyces carpophilus الــذي يســبب نفــس االعــراض عــى 
يعتــ�ب  النباتيــة ولذلــك  االمــراض  اء  العلميــة وخــ�ب المراجــع  بالعــراق بحســب  المــرض غــ�ي مســجل  اللــوز.  أشــجار 
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ي اجتمــاع االتفاقيــة الدوليــة 
ة �ف تســجيله ألول مــرة بالعــراق ولقــد تــم عــرض الحالــة مــن قبــل الباحــث األول بمحــا�ف

ي دوائــر الحجــر الــزراعي 
ــخ 3 آب/أغســطس 2022.نطالــب مــن األخــوة �ف ـ ـ ـ ي تونــس بتاريـ

لوقايــة النبــات IPPC  �ف
متابعــة الشــحنات الداخلــة مــن الحــدود العراقيــة مــع دول الجــوار حيــث أن حاويــة كاملــة تحمــل المشــمش المصــاب 
ف بأمــراض النبــات دراســة  ي األســواق المحليــة العراقيــة كمــا نطلــب مــن االختصاصيــ�ي

بهــذا المــرض دخلــت ووزعــت �ف
ي اآلفــات الحجريــة بالعراق.نتقــدم بالشــكر الجزيــل للدكتــور محمــد قاســم مــن جامعــة حلــب 

المــرض وتوثيقــه �ف
ي الواليــات المتحــدة 

ي استشــاري متفــرغ �ف
والدكتــور إيليــا الشــويري مــن مركــز الري بلبنــان والدكتــور محمــد الحمــدا�ف

ويدنــا ببعــض األرشــيف العلــ�ي عــن المــرض ] إبراهيــم جــدوع الجبــوري  ف االمريكيــة وللمهندســة زينــات مــوس ل�ت
جامعــة بغــداد –كليــة الزراعــة ومحمــد زيــدان خلــف وزارة العلــوم والتكنولوجيــا العــراق 2022 [

     

تســجيل اول للفطــر Fusarium oxysporum المســبب لمــرض تعفــن الجــذور ومــوت البــادرات عــىل نبــات 
ي كربــالء وبابــل / العــراق

ي محافظــ�ت
ون .Catharanthus roseas L  �ن ن ن الــ�ب عــ�ي

ف  أجريــت هــذه الدراســة بهــدف عــزل وتشــخيص الفطــر المســبب لمــرض تعفــن الجــذور ومــوت البــادرات  لنبــات عــ�ي
يا  ي كربالء وبابل واختبار مقدرته االمراضية مخت�ب ي بعض مشاتل محافظ�ت

ون .Catharanthus roseas L  �ف ف ال�ب
   Fusarium oxysporum ي ظــروف البيــت البالســتيكي , أظهــرت النتائــج الحصــول عــى 11 عزلــه مــن الفطــر

و�ف
ي خفضهــا لنســبة انبــات بــذور 

تــم تشــخيصها مظهريــا وقــد تفوقــت العزلــة  FK8 معنويــا عــى العــزالت االخــرى �ف
نبــات الفجــل االحمــر عــى الوســط الــزرعي  Water agar اذ بلغــت نســبة االنبــات  فيهــا 3.33 % وبنســبة تثبيــط 
ي بلغــت النســبة المئويــة النبــات البــذور فيهــا 100 %  .كمــا اظهــرت نتائــج  96.66 % قياســا لمعاملــة المقارنــة الــ�ت
العزلــة  تفوقــت  اذ   يــة  المخت�ب التجربــة  مــع  النتائــج  تطابــق  البالســتيكي   البيــت  ي 

البالســتيكية �ف تجربــة االصــص 
ي خفضهــا نســبة االنبــات اذ بلغــت 13.33 % وبنســبة تثبيــط 86.67 % عنــد معاملــة بــذور نبــات 

 FK8 معنويــا �ف
ي بلغــت النســبة المئويــة لالنبــات فيهــا 100 % .  ون بالفطريــات المعزولــة  قياســا بمعاملــة المقارنــة والــ�ت ف ف الــ�ب عــ�ي
ي أن العزلــة االكــ�ث أمراضيــة  FK8 تعــود للفطــر Fusarium oxysporum وتــم  واظهــرت نتائــج التشــخيص الجزيــ�ئ
، رجــاء غــازي، عبــد  ي بنــك الجينــات االمريــكي تحــت رقــم االدخــال ON025785. ] نــور عــىلي الغــزالي

ايداعهــا �ف
المحســن ، أحمــد بريــر أبــو دكــة )العــراق( ، قســم وقايــة النبــات ، جامعــة كربــالء ، كليــة الزراعــة، العــراق ، مجلــة

 HIV NURSING، مجلــد22، 3أغســطس/أب،2022 [ . 

ن  تســجيل اول للفطــر Rhizoctonia solani المســبب لمــرض تعفــن الجــذور ومــوت البــادرات عــىل نبــات عــ�ي
ي كربــالء وبابــل / العــراق

ي محافظــ�ت
ون .Catharanthus roseas L  �ن ن الــ�ب

ف  أجريــت هــذه الدراســة بهــدف عــزل وتشــخيص الفطــر المســبب لمــرض تعفــن الجــذور ومــوت البــادرات لنبــات عــ�ي
يــا  ي بابــل وكربــالء واختبــار مقدرتــه االمراضيــة مخت�ب ي بعــض مشــاتل محافظــ�ت

ون.Catharanthus roseas L �ف ف الــ�ب
  Rhizoctonia solani30  عزلــة مــن الفطــر النتائــج الحصــول عــى  البيــت البالســتيكي , أظهــرت  ي ظــروف 

و�ف
ي خفضهــا لنســبة انبــات بــذور 

تــم تشــخيصها مظهريــا وقــد تفوقــت العزلــة RK22 معنويــا عــى العــزالت االخــرى �ف
نبــات الفجــل االحمــر عــى الوســط الــزرعي Water agar اذ بلغــت نســبة االنبــات فيهــا %0.00 وبنســبة تثبيــط 
ي بلغــت النســبة المئويــة النبــات البــذور فيهــا 100 %. كمــا اظهــرت نتائــج  100 % قياســا لمعاملــة المقارنــة الــ�ت
  RK22 يــة اذ تفوقــت العزلــة ي البيــت البالســتيكي تطابــق النتائــج مــع التجربــة المخت�ب

تجربــة االصــص البالســتيكية �ف
ون  ف ف الــ�ب ي خفضهــا نســبة االنبــات اذ بلغــت %3.33 وبنســبة تثبيــط %96.67 عنــد معاملــة بــذور نبــات عــ�ي

معنويــا �ف
ي بلغــت النســبة المئويــة لالنبــات فيهــا 100 % . واظهــرت نتائــج  بالفطريــات المعزولــة قياســا بمعاملــة المقارنــة والــ�ت
ي بنــك 

ي أن العزلــة االكــ�ث أمراضيــة RK22 تعــود للفطــر Rhizoctonia solani وتــم ايداعهــا �ف التشــخيص الجزيــ�ئ
، رجــاء غــازي عبــد المحســن، أحمــد بريــر أبــو دكــة  الجينــات االمريــكي تحــت رقــم االدخــال. ] نــور عــىلي الغــزالي
)العــراق( ، قســم وقايــة النبــات ، جامعــة كربــالء ، كليــة الزراعــة، مجلــة  HIV NURSING،مجلــد 22 ، عــدد 

3،اغســطس/اب 2022 [. 
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العراق

ي العراق
أول لتقرير عن تعفن Paecilomyces عىل الورد Rosa sp �ن

 Rosa( ايــر 2019، شــوهدت أعــراض تعفــن حــادة مــع نســبة اصابــة وصلــت اىل 20-10٪ عــى نباتــات الــورد ي ف�ب
�ف

ي  ي قاعــدة الســاق، والــ�ت
ي البدايــة ظهــرت بقــع بنيــة غــ�ي منتظمــة �ف

ي مشــاتل محافظــة كربــالء، العــراق. �ف
.spp( �ف

ي داكــن، مــع قروحــات مبللــة بالمــاء توســعت ب�عــة إىل الســيقان واألزهــار. ارتبطــت هــذه  تطــورت إىل تلــون بــ�ف
ي النهايــة. 

األعــراض بظهــور ميســيليا الفطريــات باللــون االبيــض إىل األصفــر الفاتــح، ممــا أدى إىل الذبــول والمــوت �ف
 ،PDA ي البدايــة ميســيليا فطريــات بيضــاء عــى بيئــة

ي تــم الحصــول عليهــا �ف أظهــرت العــزالت الفطريــة الخمــس الــ�ت
ف وإهليلجيــه متحولــة إىل مغــزل، بحجــم  . كانــت Conidia هيالــ�ي ثــم تحولــت إىل اللــون األبيــض المصفــر أو الكريــ�ي
ة، محمولــة عــى  ي سالســل قصــ�ي

17-12 × 5.5-3.2 ميكرومــ�ت )ن = 50(. كانــت ذات جــدران ملســاء، مفــردة أو �ف
شــكل كونيديوفــور عمــودي مــع زوايــا مختلفــة مــن الفالييــدات ذات قاعــدة أســطوانية أو منتفخــة متصلــة برقبــة 
 Paecilomyces variotii )= Byssochlamys spectabilis( ة. تتوافــق هــذه الخصائــص مــع ف طويلــة وممــ�ي
ف )ActA( لعزلــة ممثلــة باســتخدام بادئــات  ف األكتــ�ي )Samson 1974( Bainier. تــم تشــف�ي منطقــة )ITS( وجــ�ي
. قدم تحليل BLASTn لتسلسل  ITS1-ITS4 و )ACT-512F / ACT-783R )Lahuf et al. 2020، عى التواىلي
 GenBank انضمــام  )رقــم   P. variotii مــع   ٪  99 تشــابًها<   Actin )OL965123(و  ITS )OL870978(
(. أظهــر تحليــل النشــوء والتطــور تجميــع السالســل مــع ســالالت  التــواىلي MH270551 و EU037021 ، عــى 
مختلفــة مــن P. variotii. مــن اجــل اختبــار اإلمراضيــة، تــم رش 1 مــل مــن معلــق كونيــدي )1 × 106 كونيديــا 
ي 

ــا(. �ف /مــل(، مــن مــزارع نقيــة عمرهــا أســبوع واحــد مــن 5 عــزالت ، عــى 10 نباتــات ورد صحيــة )إجمــاىلي 50 نباتً
ي غــرف 

ف جميــع النباتــات عنــد 25 ± 2 درجــة مئويــة �ف ف تــم رش 10 نباتــات بالمــاء المقطــر كشــواهد. تــم تحضــ�ي حــ�ي
ي األصــل فقــط عــى النباتــات الملقحــة. تــم 

ي لوحظــت �ف ، ظهــرت نفــس أعــراض التعفــن الــ�ت ف رطبــة. بعــد أســبوع�ي
ي مــوت 

 عــن أن P. variotii تســبب �ف
ً
اضــات كــوخ. تــم اإلبــالغ مســبقا إعــادة عــزل P. variotii وتحديــده لتأكيــد اف�ت

ي إيران )Heidarian et al. 2018(. وهذا أول تقرير عن وجود هذه الفطريات كســبب لتعفن 
أشــجار الفســتق �ف

ي العــراق. ] عدنــان أحمــد لهــوف، عبــ�ي كاظــم ، زينــب حميــد، عــالء محمــد المــال )العــراق( ، قســم وقايــة 
الــورد �ف

، كليــة الزراعــة، جامعــة كربــالء ، العــراق. قســم  ن النبــات ، كليــة الزراعــة ، جامعــة كربــالء ، العــراق. قســم البســات�ي
https://.] 2022 ،المحاصيــل الحقليــة، كليــة الزراعــة، جامعــة كربــالء ، العــراق، مجلــة علــم أمــراض النبــات

doi.org/10.1007/s42161-022-01162-7

سورية

 (Lepidoptera: Erebidae( Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761( ة التسجيل األول لح�ش
ي سورية

Jersey tiger �ن

بلــون  ف  تتمــ�ي النشــاط،  نهاريــة  فراشــة  عــن  عبــارة  ة  الحــ�ش
األجنحــة الســوداء مــع خطــوط بيضــاء، واألجنحــة الخلفيــة 
ف  بــ�ي البعــد  ســوداء  نقــاط  ــع  ـ أربـ مــع  المحمــرة  تقاليــة  ال�ب
بألــوان  قــات  ال�ي ف  تتمــ�ي ملــم،   45-60 ف  األماميــ�ي ف  الجناحــ�ي
ف 35  قــة بــ�ي اوح طــول ال�ي ات، يــ�ت زاهيــة وخصــالت مــن الشــع�ي
ف المخلفــات النباتيــة  بــ�ي و38 ملــم. العــذراء ســوداء تتواجــد 
ف شــهري تمــوز  أو تحــت أوراق الشــجر، وتتواجــد العــذراء بــ�ي
ة العوائــل تتغــذى مــن أب  قــة كثــ�ي وأب وطولهــا 20 ملــم. ال�ي
والتــوت   ،)Urtica( القــراص  نبــات  أوراق  عــى  أيلــول  عــى 
األبيــض  الالميــوم   ،)Taraxacum( الهندبــاء   ،)Rubus(
الخــس   ،)Glechoma( ي 

األر�ف البــالب   ،)Lamium(
الثــور  )Plantago(، لســان  الحمــل  لســان   ،)Lactuca(
بطــور  الشــتوي  البيــات  ة  فــ�ت ة  الحــ�ش ي 

تمــ�ف  .)Borago(
فتيــة. يرقــات 

، عــىلي محمــد يونــس )ســورية( ،  ي محمــد بشــ�ي  ] عبــد النــ�ب
كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية، 2022 [.
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سورية

ي سورية
التسجيل األول ألكاروس الحبوب الشتوية Penthaleus major �ن

 (Acari: Trombidiformes: Penthaleidae( 
 Penthaleus major  )ة جد ا من أكاروس الحبوب الشتوية )أكاروس الشوفان األزرق ُسّجل تواجد أعداد كب�ي
ي 

ي ســورية) الغــاب، الســقيلبية، مصيــاف، أصيلــة، وديــر شــميل( �ف
ي محافظــة حمــاه �ف

ي عــدة مناطــق �ف
Dugès �ف

ي 
ف أبــو جــرش �ف ي بســات�ي

حقــول القمــح Triticum aestivum L، كمــا تــم تســجيل تواجــد أفــراد مــن األكاروس �ف
محافظــة دمشــق .تــم تســجيل تواجــد كافــة أطــوار األكاروس مــن يرقــات وحوريــات وحيوانــات بالغــة خــالل شــهري 
ي مــع أربعــة أزواج 

ي البالغــات )1مــم بالمتوســط( كــروي ذو لــون اســود أرجــوا�ف
آذار ونيســان .2022  يكــون الجســم �ف

واقــط Sickle-like chelicerae ووجــود 
ّ
ف أفــراد هــذا النــوع بالشــكل المنجــىي لل أرجــل برتقاليــة محمــرة اللــون. تتمــ�ي

ج  جيــة وفتحــة الــ�ش مّثــل الصفيحــة ال�ش تُ بقعــة بيضاويــة الشــكل برتقاليــة محمــرة اللــون عــى الناحيــة الظهريــة 
لــألكاروس.  يصيــب هــذا األكاروس محاصيــل الحبــوب والبقوليــات والقطــن وبعــــــض محاصيــل الخضــار، ويمكــن 
يــة خاصــة النجيليــة .تتمثــل أعــراض اإلصابــة بهــذه اآلفــة بوجــود بقــع شــاحبة  أن يتواجــد عــى عــدد مــن األعشــاب ال�ب
ي ناجمــة عــن تغذيــة كافــة األطــوار المتحركــة مــن األكاروس عــى أوراق العائــل بأجــزاء فمهــا. 

تتحــول إىل اللــون الفــ�ف
ق األوســط] محمــد قنــوع، مجــد جمــال ، عــدي  ي ســورية والــ�ش

يعــد هــذا التســجيل هــو األول لهــذا األكاروس �ف
ســلوم، رشــا العــىلي )ســورية) 2022.قســم وقايــة اليــات، كليــة الزراعــة جامعــة دمشــق، ســورية. المركــز الــدولي 
-محافظــة حمــاة، ســورية. مديريــة  ي المناطــق الجافة-ايكاردا-مكتــب ســورية مهنــدس زراعي

للبحــوث الزراعيــة �ن
زراعــة حمــاة، دائــرة وقايــة النبــات، حمــاة، ســورية، 2022 [.

    
التسجيل األول لعثة نمر البحر األبيض المتوسط

Cymbalophora pudica (Esper, 1785(  (Lepidoptera: Arctiidae( 
ف المفروديــن 42-35 ملــم لــدى الذكــور،  ف األماميــ�ي ف الجناحــ�ي ة الكاملــة فراشــة طولهــا نحــو 13 مــم، البعــد بــ�ي الحــ�ش
ي أو وردي،  ، فقــد يكــون لــون الجنــاح األمــامي أبيــض حليــ�ب 44-37 ملــم لــدى اإلنــاث، األجنحــة األماميــة بلــون متغــ�ي
عليه بقع ســوداء مثلثة الشــكل، واألجنحة الخلفية يختلف لونها من األبيض إىل الوردي مع وجود بقع هامشــية، 
ف بلــون مصفــر. قــرون اإلستشــعار لــدى الذكــر مهدبــة  ف طوليــ�ي ف الصــدر بوجــود كتلــة مــن الشــعر األســود وخطــ�ي يتمــ�ي
ف لــدى األنــ�ث خيطيــة. لــون البطــن محمــر مــع بقــع ســوداء. يمكــن للذكــور إصــدار أصــوات هسهســة  ي حــ�ي

)مشــعرة(، �ف
ي رمــادي، مشــعر ومغطــاة بثآليــل ســوداء بنيــة عــى كل جــزء. تتواجــد  قــات لونهــا بــ�ف ان. ال�ي مــن أجنحتهــم أثنــاء الطــ�ي
أثنــاء  قــات  ال�ي تتغــذى  المنخفضــة والمتوســطة.  العشــبية، والتــالل الصخريــة والمرتفعــات  المناطــق  ي 

ة �ف الحــ�ش
، زكريا النارص)ســورية(، جامعة  ي بشــ�ي النهار عى نباتات عشــبية من الفصيلة النجيليـــــة Poaceae. ]  عبد الن�ب

دمشــق، كليــة الزراعــة، 2022 [.

 Lissonota setosa (Gravenhorst, 1829( التسجيل األول للمتطفل
 (Hymenoptera: Ichneumonidae(

األجنحــة  غشــائيات  لرتبــة  تنتــ�ي  ي  الــ�ت المتطفــالت  مــن   Lissonota setosa )Geoffroy, 1785( المتطفــل 
 ،Ichneumonidae )Family( وفصيلة Ichneumonoidea )Superfamily( فوق فصيلة Hymenoptera
ي تحتــوي  تحــت فصيلــة )Banchinae )subfamily وهي تحــت الفصيلــة الوحيــدة مــن فصيلــة اإلكنومونيــدات الــ�ت
 ، ة الكاملة بلون أسود وأرجل بلون برتقاىلي وسات البولودينية ichnoviruses( polydnavirus(. الح�ش عى الف�ي
ة الكاملــة 9-8 مــم، طــول الجنــاح األمــامي 7-6.5 مــم، يملــك المتطفــل آلــة وضــع بيــض طويلــة، طولهــا  طــول الحــ�ش
، وأكــ�ث بـــ 2.64 مــرة مــن طــول شــوكة  ي

ة، وطولهــا أكــ�ث بـــ 1.26 مــرة مــن طــول الجنــاح الخلــىف بطــول الجســم الحــ�ش
ي ســوريا كمتطفــل 

ات حفــارات الســاق )Cossidae(، وســجل �ف ســاق الرجــل الخلفيــة. متطفــل داخــىي عــى حــ�ش
ي  داخــىي عــى يرقــات حفــار ســاق الصفصــاف )Cossus cossus (Linnaeus, 1758( )goat moth.] عبــد النــ�ب

، هــدى قــواص، )ســورية(، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية، 2022 [. بشــ�ي
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سورية

ي الساحل السوري
ة الليمون المهاجرة  )Catopsilia pomona (Fabricius, 1775 �ن التسجيل األول لح�ش

 Common ية ف ة )Lepidoptera: Pieridae( Catopsilia pomona )Fabricius, 1775( تس� باللغة اإلنكل�ي ح�ش
 ، ف ف بوجــود أشــكال مختلفــة للجنســ�ي Emigrant )المهاجــر الشــائع( أو Lemon Emigrant )الليمــون المهاجــرة(، تتمــ�ي
ف الذكــر بلــون  ف 70-50 ملــم، يتمــ�ي ف مفتوحــ�ي ف األماميــ�ي ف الجناحــ�ي ة الحجــم إىل حــد مــا ، المســافة بــ�ي ة كبــ�ي وهي حــ�ش
يــط أزرق اللــون، يوجــد عــى قاعــدة األجنحــة األماميــة والخلفيــة  اء وعــى حافــة الجنــاح يوجــد �ش األجنحــة األماميــة الخــرصف
ي المحميــات 

ة �ف ، لــون األجنحــة لإلنــاث أصفــر ذات حــاف وبقــع ســوداء اللــون. تنتــ�ش الحــ�ش ي يــ�ت مســاحة مــن األصفــر الك�ب
ات الكاملــة بزيارتهــا لألزهــار الملونــة. يتــم  ف الحــ�ش ي الســكنية. وتتمــ�ي

ي البــور والمبــا�ف
يــة واألرا�ف الطبيعيــة والحدائــق الحرصف

قــة الحديثــة االنبثــاق طولهــا حــواىلي 2-2.2  وضــع البيــض بشــكل إفــرادي عــى الســطح العلــوي ألوراق النبــات العائــل. ال�ي
قــة بوجــود صفــوف طوليــة مــن  ف ال�ي مــم، ولونهــا أبيــض كريــ�ي مــع صبغــة صفــراء، وكبســولة الــرأس بلــون أبيــض، تتمــ�ي
قــة خمســة أعمــار،  ي مراحــل الحقــة يتغــ�ي اللــون إىل اللــون األخــرصف المصفــر، لل�ي

 تحمــل أشــعارًا، �ف
ً
ة نســبيا التدرنــات الصغــ�ي

قــة المكتملــة النمــو عــن التغذيــة، وتتواجــد عــى الجــزء الســفىي للنبــات  قــة المكتملــة النمــو47 مــم. تتوقــف ال�ي وطــول ال�ي
، محمــد قنــوع  ي بشــ�ي نقــة 30-28 ملــم.] عبــد النــ�ب ي طــور العــذراء، طــول ال�ش

نقــة لتدخــل �ف العائــل، وتقــوم بغــزل �ش
)ســورية) قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة، جامعــة دمشــق، ســورية، 2022 [.

 Anomalon cruentatum (Geoffroy, 1785(التسجيل األول للمتطفل
ي سورية

)Hymenoptera: Ichneumonidae) �ن

ة الكاملــة للمتطفــل Anomalon cruentatum يكــون لــون البطــن عنــد األنــ�ث أســود، ولــون الــرأس والصــدر أحمــر  الحــ�ش
ة 14-10 ملــم،  . طــول الحــ�ش ))ومــن هنــا جــاء اســم النــوع cruentatum ، أي دمــوي(، ولــون الذكــر أســود بشــكل رئيــ�ي
ي القمــة. قــرون االستشــعار ســوداء اللــون. 

طــول األجنحــة األماميــة 3.8-2.8 ملــم. البطــن نحيفــة، الدرقــة منحنيــة ملســاء �ف
 koinobiont األرجــل بنيــة مصفــرة، مــع قاعــدة بيضــاء للســاق الخلفيــة. يرقــات هــذا المتطفــل هي متطفــالت داخليــة
الليليــة  الفراشــات  فــوق فصيلــة  ويرقــات   ،Tenebrionidae مــن فصيلــة يرقــات خنافــس  عــى   endoparasitoids
 )Lepidoptera: Noctuidae( Cerura ،Agrotis ipsilon : Noctuoidea، واألنــواع المســجل عليهــا المتطفــل هي
 Ptilodon، )Coleoptera:Tenebrionidae( Gonocephalum rusticum )Olivier, 1811( ، palestinensis
هــدى   ، بشــ�ي ي  )capucina )Linnaeus, 1758( )Lepidoptera: Noctuoidea:Notodonitidae.]عبدالنــ�ب

قــواص )ســورية( ، قســم وقايــة النبــات، كليــة الزراعــة ، جامعــة دمشــق، ســورية ، 2022 [.

أضواء عىل البحوث

العراق 
ً
ي لنباتات الحمص ومكافحته احيائيا الكشف عن مسبب مرض التعفن الجذري والتا�ب

ي 
ي نينــوى ودهــوك �ف ي محافظــ�ت

 هدفــت الدراســة اىل تشــخيص مســبب مــرض تعفــن الجــذور والتــاج لنباتــات الحمــص �ف
 Bacillus ، Azotobacter chroococcur )Ac( يــة العــراق، وتقييــم امراضيتــه ومكافحتــه باســتخدام العــزالت البكت�ي
أنــواع  بقيــة  الفطــر Rhizoctonia solani عــى  ســيادة  النتائــج  اظهــرت   .)Bp(  B. pumilus  و  cereus )Bc( 
، تــم تشــخيص 71 عزلــة مــن الفطــر عــى اســاس  الفطريــات بنســبة ظهــور وتكــرار بلغــت 80.5 و 61.2٪ عــى التــواىلي
 مــع البادئــات المســتخدمة 

ً
ف تفاعــل 57 عزلــة منهــا فقــط إيجابيــا ي حــ�ي

الخصائــص المظهريــة المزرعيــة والمجهريــة، �ف
 Anastomosis AG3 ف ان58٪ مــن العــزالت تنتــ�ي إىل مجموعــة ي تقنيــة تفاعــل البلمــرة المتسلســل )PCR( ، وتبــ�ي

�ف
اوة مــن بقيــة العــزالت حيــث منعــت إنبــات البــذور بشــكل كامــل مقارنــة بمعاملــة  ، وكانــت العزلــة RSN-33 أكــ�ث �ف
يــة مــن المحيــط الجــذري لنباتــات الحمــص الســليمة، أظهــرت العــزالت BN13 و  المقارنــة. تــم عــزل 66 عزلــة بكت�ي
وز البطاطــس )PDA( ، وأظهــرت النتائــج  ي عــى وســط أكار دكســ�ت

 BN27 تثبيًطــا بنســبة 100٪ للمســبب المــر�ف
ي 

ي تفــوق اللقــاح الثــال�ث يــا B. cereus وB. pumilus ، وتحــت ظــروف البيــت الزجــا�ب التشــخيصية أنهــا تنتــ�ي إىل البك�ت
ي الســيطرة عــى مــرض تعفــن جــذور وتــاج نباتــات الحمــص، حيــث بلغــت نســبة إنبــات البــذور ٪100 

 Bc + Bp + Ac �ف
ي بلغت 60٪ وبلغت نســبة المرض وشــدته 12.7 و 6.3٪ عى  مقارنة بمعاملة الســيطرة الســالبة )الفطر بمفرده( ال�ت
. كمــا حققــت المعاملــة الثالثيــة زيــادة   بمعاملــة الســيطرة الســالبة الــ�تي كانــت 95.0 و 77.0٪ عــى التــواىلي

ً
، مقارنــة التــواىلي

 بالــوزن الجــاف الــ�تي بغــت معــدل 16.5 غم/نبــات مقارنــة بمعاملــة الســيطرة الســالبة 
ً
ات نمــو النباتــات ممثلــة �في مــؤ�ش

ن )العــراق( ، قســم هندســة البيئــة ،  .] صفــاء نعمــت حســ�ي والموجبــة الــ�تي بلغــت 2.9 و10.7  غــم/ نبــات عــى التــواىلي
 2022 ،602-609 :(18( 49 ،Indian Journal of Ecology ،كليــة الهندســة ، الجامعــة المســتنرصية ، العــراق

  https://www.researchgate.net/publication/360009306.]
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ي محافظة البرصة-جنوب العراق
ي �ن دراسة تصنيفية ألجناس النحل ال�ب

ي محافظــة البــرصة جنــوب العــراق وهي منطقــة شــط العــرب والهارثــة 
 شــملت الدراســة مســح لســتة مواقــع جغرافيــة �ف

ة 1/2/2018 – 1/11/2019. أظهــرت  ي خــالل الفــ�ت ي الخصيــب والزبــ�ي والفــاو والقرنــة، لدراســة وجــود النحــل الــ�ب وا�ب
  Ceratina( اجنــاس هي أربعــة  تتبــع   Morphospecies شــكلية تعريــف  7أنــواع  للعينــات  التصنيفيــة  الدراســة  نتائــج 
ــع قبائــل وثــالث تحــت فصائــل وثالثــة فصائــل. وهي  ـ و  Andrenaو  Megachile و  Icteranthidium ( ، وتتبــع أربـ
ي )1(*وايــاد عبــد الوهــاب عبــد القــادر )1(و لبيــد  ي الســنوات الماضيــة. ] مســلم عاشــور عبــد الواحــد العط�ب

أقــل ممــا ســجل �ف
عبــد هللا نجــم)1( ، جامعــة البــرصة كليــة الزراعــة، قســم وقايــة النبــات، البــرصة، العــراق، المجلــة الســورية للبحــوث 

.] 2022 9)2:)374-358 نيســان/أبريل  الزراعيــة 

 Sclerotinia sclerotiorum ي نمــو الفطــر
يــا المعزولــة مــن تــرب بيــوت بالســتيكية �ن تقييــم كفــاءة أنــواع مــن البكت�ي

يــا مفيــدة مــن تــرب  . أجريــت هــذه الدراســة بغــرض عــزل بكت�ي ً
يــا وات مخت�ب المســبب لمــرض العفــن األبيــض عــىل الخــرصن

 واختبــار 
ً
ي عــّدة مناطــق مــن محافظــة بغــداد وتشــخيصها جزيئيــا

بيــوت بالســتيكية مزروعــة بنباتــات باذنجــان وخيــار �ف
مقدرتهــا التضاديــة إزاء نمــو ســتِّ عــزالٍت مــن الفطــر الممــرض Sclerotinia sclerotiorum المســبب لمــرض العفــن 
ي محافظــة بغــداد. أبــدت 

يــة مختلفــة مــن عــّدة حقــول �ف األبيــض. أظهــرت نتائــج العــزل الحصــول عــى 18 عزلــة بكت�ي
 ScC1 ،ScE4 ،ScE3 ،ScE2 ،ScE1( S. sclerotiorum ية قدرًة تضادية تجاه عزالت الفطر الممرض العزالت البكت�ي
ف 84.25–%93.75، حيث تفّوقت العزلتان BE1 وBE6 المعزولتان  وScC2(، وتراوحت النسبة المئوية للتثبيط ما ب�ي
مــن تــرب بيــوت بالســتيكية مزروعــة بنباتــات باذنجــان بإعطائهــا أعــى نســب تثبيــط )بلغــت %93.75 لــكلٍّ منهمــا( لجميــع 
ف حّققــت العزلــة BC9 المعزولــة مــن تــرب مزروعــة بنباتــات خيــار أعــى نســب تثبيــط  ي حــ�ي

ة، �ف عــزالت الفطــر المختــ�ب
يــا تحــت رقــم  ي لعــزالت البكت�ي  مــا عــدا العزلــة ScE1. أمكــن التشــخيص الجزيــ�ئ

ً
ــة

ّ
)بلغــت %84.25( لعــزالت الفطــر كاف

 ،Alcaligenes faecalis إىل  تعــود  ي  والــ�ت  MZ436920و  MZ436921  ،MZ436923  ،MZ436922 االنضمــام 
، وتّم تسجيل  Bacillus subtilis ،Bacillus amyloliquefaciens وPseudomonas aeruginosa، عى التواىلي
ن الجبوري)العراق(، مجلة  ، عبد هللا كامل عبد هللا وحرية حس�ي ي البنك الدوىلي للجينات. ] الكبيسي

هذه العزالت �ف
 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.140147         ] 2022 ،140-147 :(2(40 ،وقايــة النبــات العربيــة

 Chlorococcum humicola )Naeg( الطحلــب  عــىل  الــدورة  محطــة كهربــاء  رمــاد  ات  وتأثــ�ي ــّمي  السُّ اإلجهــاد    
 )DPP( ــمّية الحــادة للرمــاد المنبعــث مــن محطــة كهربــاء الــدورة ت السُّ Rabenhorst 1868. أوضحــت هــذه الدراســة التأثــ�ي
ي العــراق. أظهــرت النتائــج أن متوســط   

ات األحيائيــة ألحــد أنــواع الطحالــب النباتيــة Chlorococcum humicola �ف والتغــ�ي
ات  ف كــ�ي ف المميــت لقتــل %50 مــن األعــداد )LC50( كان 0.15 و0.13 جــزء باأللــف بعــد 24 و48 ســاعة مــن التعــرض ل�ت كــ�ي ال�ت
ي قيمــة امتصــاص الكثافــة 

، بينمــا لــم تســجل أّي قيمــة LC50 بعــد 72 و96 ســاعة. كان االنخفــاض �ف الرمــاد الخــام، عــى التــواىلي
مــع 0.594±0.099   

ً
للرمــاد مقارنــة ف مســتخدم  أعــى تركــ�ي ل 0.083±0.121 خليــة عنــد  الُمســجَّ النمــو  الضوئيــة ومعــّدل 

 مــع 
ً
ي مجموعــة الشــاهد مقارنــة

ي معاملــة الشــاهد؛ ومــن ناحيــٍة أخــرى، كان زمــن التضاعــف 0.652±1.16/الســاعة �ف
خليــة �ف

ة  ف الرماد الخام المخت�ب اك�ي ف 2 جزء باأللف. خلصت الدراسة إىل أّن ل�ت ك�ي 0.981±1.36/الساعة الذي تّم تسجيله للرماد ب�ت
ي 

ي المعايــ�ي األحيائيــة للطحلــب Chlorococcum humicola �ف
ة �ف اٍت خطــ�ي ، فضــًا عــن تســّببها بتغــ�ي ي ٌّ ســل�ب ٌ ســّ�ي تأثــ�ي

، نــور عدنــان شــاكر، حنــان عدنــان شــاكر النعيــمي ومهنــد رمــزي نشــأت )العــراق(، مجلــة وقايــة النبــات  العــراق] النعيــمي
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.188192                              ] 2022 ،188-192 :(2(40 ،العربيــة

أحيائيــة  ثالثــة عوامــل  باســتخدام   )OYVMV( للباميــاء الصفــراء  العــروق  وس موزاييــك  لفــ�ي الحيويــة  المقاومــة    
ي قضــاء العلــم، محافظــة صــالح الديــن، العــراق، للعــروة 

عــىل ثالثــة أصنــاف مــن محصــول الباميــاء. أجريــت الدراســة �ف
 Okra yellow وس موزاييــك العــروق الصفــراء للباميــاء الخريفيــة 2020-2019، بغــرض تشــخيص العزلــة المحليــة لفــ�ي
ي محافظــة صــالح الديــن، مــن نباتــات مصابــة 

OYVMV( vein mosaic virus، جنــس Begomovirus(، ألول مــّرة �ف
ي تضخــم جــزءًا  باالعتمــاد عــى تقانــة تفاعــل البلمــرة المتسلســل )PCR( باســتخدام زوج مــن البادئــات المتخصصــة والــ�ت
ة بواســطة  ي العينات المخت�ب

وس �ف وس OYVMV. أمكن الكشــف عن وجود ف�ي ف ف�ي بحجم 750 زوج قاعدي من مج�ي
ي الحقــل تابعــة للجنــس Begomovirus مــن خــالل تضخيــم 

ي وجــدت �ف وس الــ�ت ــد أّن ســاللة الفــ�ي
ّ
اختبــار PCR، وتأك

وس نفســه. كمــا  ي تشــابهت مــع العزلــة الهنديــة العائــدة للفــ�ي حيــل والــ�ت حزمــة حجمهــا 750 زوج قاعــدي عــى هــالم ال�ت
ي )A. Paniculara )A، فطــر عــرف األســد  شــملت الدراســة تقييــم كفــاءة ثالثــة عوامــل أحيائيــة: مســتحرصف النبــات الطــ�ب
وس ومعرفــة اســتجابة ثالثــة  ي اإلصابــة بالفــ�ي

هــا �ف P( P. florescence(، بدراســة تأث�ي يــا  )H. erinaceus )H وبكت�ي
أصنــاف مــن الباميــاء لإلصابــة بــه. تفّوقــت معاملــة اســتخدام العوامــل الثالثــة مجتمعــة )A+H+P(، حيــث بلغــت نســبة 
ي بلغــت %100، لــكل  اء بالمقارنــة مــع معاملــة الشــاهد الــ�ت وس %26.67 وشــدتها %10.66 للصنــف بــ�ت اإلصابــة بالفــ�ي
وكســداز المنتــج عــى وجــوِد فروقــات معنويــة عاليــة، إذ  منهمــا. دلــت النتائــج المتعلقــة بقيــاس معــدل فعاليــة أنزيــم الب�ي
اء، وبلغــت نســبة الكلوروفيــل Spad 40.81 للصنــف  ف للصنــف بــ�ت أعطــت المعاملــة A+H+P  59.14 وحدة/مــغ بروتــ�ي
حســناوي. أمــا بالنســبة لحاصــل النبــات الفــردي، بّينــت النتائــج وجــود فروقــات عاليــة المعنويــة، حيــث أعطــت المعاملــة 
الثالثيــة )A+H+P( 833.96 غ للصنــف ســتار مقارنــة بــــ 537.44 غ للشــاهد المصــاب غــ�ي الُمعاَمــل بمــواد التجربــة. 
148-  :(2(40 العربيــة،  النبــات  وقايــة  الفهد)العــراق(، مجلــة  الوهــاب  عبــد  الهــادي ومعــاذ  عبــد  جــدوع، جنــان   ]
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 المحــىلي 
ّ

ي تثبيــط نمــو الفطــر Aspergillus flavus المرافــق لحبــوب األرز
كفــاءة مســتخلص هــالم Aloe vera �ن

ف مختلفــة  ن ب 1. هدفــت الدراســة إىل تقييــم كفــاءة تراكــ�ي ي العــراق وقدرتــه عــىل تقليــل إنتــاج األفالتوكســ�ي
والمســتورد �ن

وز  ديكســ�ت آغــار  ُمســتنبت  عــى   A. flavus فطــر  نمــو  تثبيــط  ي 
�ف  )Aloe vera( ا  األلوفــ�ي هــالم صبــار  مســتخلص  مــن 

ف  ال إنتاجــه لُســّم األفالتوكســ�ي ف ي تثبيــط نمــو الفطــر A. flavus واخــ�ت
البطاطــا )PDA(، وكذلــك تقييــم كفــاءة المســتخلص �ف

 
ً
ا قــد حّققــت تثبيطــا ف 1، 2، 3 و%4 لمســتخلص هــالم األلوفــ�ي اكــ�ي AFB1( B1( عــى حبــوب األرّز. أثبتــت النتائــج أن ال�ت

ي 
. و�ف  لنمــو فطــر A. flavus عــى الوســط الــزرعي PDA وفــق النســب 97، 100، 5.88 و %17.64، عــى التــواىلي

ً
متباينــا

 A. ي تثبيــط نمــو الفطــر
يــة الختبــار كفاءتــه �ف ف )%2( للمســتخلص حســب التجربــة المخت�ب تجربــة الخــزن، اختــ�ي أفضــل تركــ�ي

ال AFB1 عــى حبــوب األرز الملوثــة بالســّم  ف ي اخــ�ت
flavus عــى حبــوب األرّز والحــّد مــن إنتــاج AFB1، وكذلــك كفاءتــه �ف

 AFB1 ف ل تركــ�ي ف  لنمــو الفطــر وحــدَّ مــن انتاجــه للســّم بنســبة %86.5، حيــث اخــ�ت
ً
ف المســتخدم تثبيطــا كــ�ي AFB1. حّقــق ال�ت

ي معاملــة المســتخلص حســب قــراءات 
ي البليــون �ف

ي معاملــة المقارنــة إىل حــدود 2.86 جــزء �ف
ي البليــون �ف

مــن 21.2 جــزء �ف
ف  ك�ي ااًل بنســبة %74.7 لـــ�ت ف ف نفســه للمســتخلص اخــ�ت كــ�ي جهــاز الكروماتوغرافيــا الســائل عــاىلي األداء )HPLC(، كمــا حّقــق ال�ت
ي معاملــة المقارنــة إىل 5.78 جــزء 

ي البليــون �ف
ف 22.88 جــزء �ف كــ�ي ي حبــوب األرّز الملّوثــة بــه، إذ تــّم خفضــه مــن ال�ت

AFB1 �ف
ن )العــراق(، مجلــة وقايــة  ي، كمــال عبــد الكريــم عبــاس وحليمــة زغــ�ي حســ�ي ي معاملــة المســتخلص. ] الحمــ�ي

ي البليــون �ف
�ف

   https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.164168                  .] 2022 ،164-168 :(2(40 ،النبــات العربيــة
 (Bemisia البيضــاء  بالذبابــة  المرتبطــة   RNA الجينــوم  ذات  النباتيــة  وســات  الف�ي لتشــخيص  جديــدة  طريقــة 
للحصــول   )NGS( التــاىلي  الجيــل  تسلســل  تقنيــة  اســتعمال  تــّم   .)NGS( التــالي  الجيــل  تسلســل  باســتعمال   tabaci(
 )Bemisia tabaci( العراقيــة  البيضــاء  الذبابــة  ة  حــ�ش عينــات  مــن   )Transcriptome Data( النســخ  بيانــات  عــى 
النباتيــة  وســات  الف�ي بتحديــد  المتخّصصــة  الحيويــة  المعلومــات  وبرامــج  أدوات  بعــض  باســتخدام  تحليلهــا  تــّم  ي  والــ�ت
وســات  ف�ي ســبعة  وجــود  التحليــل  عمليــة  نتائــج  أظهــرت  ة.  للحــ�ش المصاحبــة   )RNA( ي  الريــ�ب النــووي  الحمــض  ذات 
 Grapevine  ،)PiCV1( Pittosporum cryptic virus�1  ،)AMV( Alfalfa mosaic virus مختلفــة:  نباتيــة 

  Zantedeschia mild  ،)BBWV(   Broad bean wilt virus  ،)GLRaV(   leafroll�associated virus
 Tomato spotted wilt للبنــدورة  المتبقــع  الذبــول  وس    فــ�ي إىل  باإلضافــة   ،)ZaMMV(  mosaic virus
 BBWV  ،AMV اىل  تعــود  تحديدهــا  تــم  ي  الــ�ت وســات  الف�ي تسلســالت  مــن  كميــة  أكــ�ب  كانــت   .)TSWV(  virus 
ي هــذه الدراســة أســلوب جديــد قائــم عــى تقنيــة تسلســل الجيــل التــاىلي )NGS(، والــذي 

ــق �ف . طبِّ و ZaMMV، عــى التــواىلي
ات  ي مجموعــة مــن عينــات حــ�ش

 �ف
ً
 وكمّيــا

ً
وســات النباتيــة نوعيــا ســّهل عمليــة الكشــف والتشــخيص الفــوري والدقيــق للف�ي

دة )Specific Primers( وتطبيــق تقنيــة الـــ PCR التقليديــة.  الذبابــة البيضــاء B. tabaci دون الحاجــة إىل بادئــات محــدَّ
وســات المحتملــة المنقولــة بواســطة الذبابــة البيضــاء أو المصاحبــة  ــع للف�ي ـ ـ ـ ي الكشــف ال�يـ

وتتمثــل فائــدة هــذا األســلوب �ف
ي تؤثــر عــى عــدٍد ال يــكاد يحــ� مــن العوائــل النباتيــة.  ومــع ذلــك، البــدَّ مــن إجــراء فحوصــات إضافيــة لتأكيــد  لهــا والــ�ت
هــذه النتائــج. ]ســلمان، محمــد وعدنــان لهوف)العــراق( ، مجلــة وقايــة النبــات العربيــة، 40)2): 169-174، 2022 [.  
 https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.169174

األجنحــة  غمديــة  للجنــس   Chlaenius Bonelli , 1810رتبــة  مراجعــة 
Coleoptera،عائلــة الخنافــس ااألرضيــة Carabidae ،مــع تســجيل نــوع جديــد مــن 
  1810 Chlaenius Bonelli  ،ي هذا البحث تمت مراجعة األنواع من جنس

العراق. �ف
 
ً
رتبــة غمديــة األجنحــة، عائلــة الخنافــس األرضيــة؛ اذ تــم الكشــف عــن وجــود 20  نوعــا

 Chlaenius  hamifer Chaudoir, 1856 ي العــراق، مــن بينهــا ســجل النــوع
مؤكــدا ً �ف

ألول مــرة للمجموعــة الحيوانيــة العراقيــة بالصــور، ذكــرت الصفــات التشــخيصية مــع 
ي العــراق. ]آمــال 

وصــف مظهــري موجــز مدعومــا بالصــور التوضيحيــة للنــوع الجديــد �ف
ي )العــراق(، قســم وقايــة النبــات، كليــة علــوم 

ي فاضــل الجصــا�ن
ن عبــد هللا و را�ن حســ�ي

.] 2022 ،33-48 :(1(17،Bull. Iraq nat. Hist. Mus. ،الهندســة الزراعية-جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق
https://doi.org/10.26842/binhm.7.2022.17.1.0033

املغرب

 )AMF( )الميكوريــزا الجذريــة(  الفطريــات  ل 
ّ
تشــك المغــرب.  ق  ي �ش

الزعفــران �ن نبــات  نمــو  ي 
الجذريــة �ن الفطريــات  تأثــ�ي 

ي المنظــور نفســه، أجريــت دراســة الســتقصاء 
عالقــاٍت متبادلــة مــع جــذور النباتــات ويمكنهــا أن تعمــل كأســمدٍة حيويــة. و�ف

ي المحتمــل للفطــر الجــذري Rhizophagus irregularis مــع نبــات الزعفــران. أجريــت التجربــة  إمكانيــة االرتبــاط التكويــ�ف
مــن محلــول  6 مل/بصيلــة(  4 و  ف )2،  )المغــرب( بتطبيــق ثالثــة تراكــ�ي العلــوم بوجــدة  بكليــة  التجــارب  ي محطــة 

 �ف
ً
ميدانيــا

ات الشــكلية والكيميائية الحيوية  الميكوريزا Rhizophagus irregularis. وبعد ســتة أشــهر من الزراعة، تّم قياس المؤ�ش
المتعلقــة بالميكوريــزا. أظهــرت النتائــج نجــاح تلقيــح جــذور الزعفــران بالفطــر R. irregularis، األمــر الــذي أّدى لحــدوث 
ة. وعــى نحــٍو مشــابه،  ف وزن المياســم، ونســبة البصيــالت البنــت المنبثقــة بأقطــار كبــ�ي ي عــدد األوراق وتحســ�ي

ة �ف زيــادٍة كبــ�ي
، وتــّم الحصــول عــى أفضــل النتائــج عنــد اســتعمال الجرعــة 6 مــل )T3( مــن لقــاح  فقــد زاد محتواهــا مــن اليخضــور الــكىي
 
ً
ي شــهر نيســان/أبريل بزيــادة قدرهــا %25 مقارنــة

الفطــر الجــذري، وســّجلت أعــى قيمــة )0.04 مــغ/غ مــن الــوزن الرطــب( �ف
يــف، زهــ�ي شــفيق والزهــرة خرماش)المغــرب(، مجلــة وقايــة النبــات  ، ماريــا، إبتســام مزابــري، خديجــة �ش ي

بالشــاهد.]ريما�ن
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.182187                           .] 2022 ،182-187 :(2(40 ،العربيــة

August 2022  ،86 العدد ، ق األد�ن ي البلدان العربية وال�ش
ة اإلخبارية لوقاية النبات �ن الن�ش 12



تونس

ن yT-2. يعــد مــرض تجعــد أوراق الطماطــم الصفــراء  رة حاملــة للجــ�ي ســلوك إدخــاالت جديــدة وهائجــن مــن الطماطــم مطــوَّ
ي حــوض البحــر األبيــض المتوســط تكــون معــدالت 

ي جميــع أنحــاء العالــم. �ف
ا إلنتــاج الطماطــم �ف )TYLCD( تهديــدا خطــ�ي

 Bemisia( البضــاء الذبابــة  مــن  ة  أعــداد كبــ�ي الــذي يســمح بوجــود  الجفــاف  ي موســم 
أعــى �ف اإلصابــة باألمــراض وشــدتها 

وس تجعــد أوراق الطماطــم الصفــراء )TYLCV( عــى كل مــن المقاومــة الجينيــة لصنــف  tabaci(. تعتمــد فعاليــة مقاومــة فــ�ي
ي تونــس تــم 

وس الموجــودة. حــ�ت اآلن تــم تحديــد ســتة جينــات yT مختلفــة لمقاومــة هــذا المــرض. �ف الطماطــم وأنــواع الفــ�ي
 )TYLCV-Is( وس تجعــد األوراق الصفــراء للطماطم-إ�ائيــل وس وهمــا فــ�ي ف مــن نــوع هــذا الفــ�ي ف رئيســي�يْ التعــرف عــى نوعــ�يْ
وس �دينيا لتجعد أوراق الطماطم الصفراء )VSTYLC(. يهدف هذا العمل إىل تقييم إدخاالت مختلفة من الطماطم  وف�ي
ي مقاومــة المــرض. 

ي �ف ف للمســاعدة عــى التنبــأ بــاآلداء الجيــ�ف ي صيغتــه المتماثلــة أو الهجينــة غــ�ي المتماثلــة للجــ�ي
ف �ف حاملــة للجــ�ي

ف طماطــم واحــد متماثــل  ف yT-2 مــع هجــ�ي ف مــن إدخــاالت الطماطــم ذات الصيغــة الجينيــة المتماثلــة للجــ�ي ف اثنــ�ي تــم تضمــ�ي
ف مــن  yT-2، باإلضافــة إىل صنفــ�يْ ف المقاومــة  ف غــ�ي متماثــىي الصيغــة الجينيــة لجــ�ي اثنــ�ي ف  yT-2 وهجينــ�يْ ف  الصيغــة للجــ�ي
الطماطــم الخاليــة مــن أي مقاومــة للمــرض. تــم تســجيل مــدى مقاومــة المــرض بنــاء عــى نســبة حــدوث المــرض ومــدى شــدته. 
ي يتواجــد  ف yT-2 مــع مراعــاة صيغــة التماثــل مــن عدمهــا الــ�ت وقــد تــم إجــراء تحليــل البيانــات باعتبــار تواجــد أو عــدم تواجــد الجــ�ي
ات العوامــل الفرديــة )أي تأثــ�ي  ي للمعطيــات مكــن مــن التحقــق مــن مــدى أهميــة تأثــ�ي

. التحليــل اإلحصــا�ئ ف عليهــا هــذا جــ�ي
ف yT-2 باعتبــار صيغــة  إدخــاالت الطماطــم أو مجموعــات إدخــاالت الطماطــم المكونــة بنــاء عــى وجــود أو عــدم وجــود الجــ�ي
ات صلــب الدراســة )نســبة  ، ووحــدة التجربــة الميدانيــة وســنة التجربــة( عــى المتغــ�ي ف التماثــل الموجــود عليهــا هــذا الجــ�ي
ف المقاومــة المتماثــل yT-2 عــى  المــرض وشــدته(. أعطــت اختبــارات المقارنــة المتعــددة دليــال عــى التأثــ�ي المعنــوي لجــ�ي
مســتوى نســبة مــرض TYLCD وشــدته صلــب مختلــف إدخــاالت الطماطــم. تمــت مناقشــة النتائــج مــع إيــالء اهتمــام خــاص 
 Tunisian ،) ن هانســون)تونس-بن�ي ة ومنعــم تيمــومي وبي�ت ألهميــة أصنــاف الطماطــم الهجينــة غــ�ي المتماثلة.]البــاز، منــ�ي

  https://doi.org/10.52543/tjpp.17.1.1         .] 2022 ،1-14 :(1(17،Journal of Plant Protection
 

تستكشــف الدراســة  ي عــىل خنفســاء الحبــوب المنشــارية.  الزيــوت العطريــة إلكليــل الجبــل كمبيــد حــ�ش تقييــم تأثــ�ي 
ف للزيــوت العطريــة إلكليــل الجبــل )Rosmarinus officinalis( الحــرة والمغلفــة ضــد الطــور البالــغ لخنفســاء  ســمية التدخــ�ي
ات تخزيــن هي 30 و45  و 60 يوًمــا. تــم اســتخدام  الحبــوب المنشــارية )Oryzeaphilus surinamensis( لمــدة ثــالث فــ�ت
ف  الشيتوزان كمصفوفة تغليف. أظهرت نتائج التحاليل الكيميائة GC/MS أن 1.8-سينيول والكافور كانا المكونان الرئيسي�ي
/لــ�ت  ف 300 ميكرول�ت . أظهــرت الزيــوت العطريــة نســبة وفيــات %85.48 عنــد تركــ�ي بنســبة %39.67 و%18.04، عــى التــواىلي
/لــ�ت هــواء. كانــت فعاليــة التغليــف 25.8%  ف المميــت 124.80 ميكرول�ت كــ�ي هــواء بعــد 10 أيــام مــن التخزيــن. كان متوســط ال�ت
وســعة التحميل %1.9. حققت الزيوت العطرية المغلفة %82 و%100 و %100 بعد 30 و 45 و 60 يوًما من التخزين، 
 مــن التخزيــن. 

ً
ف ســمية %100 و%96 و %71 بعــد 30 و 45 و 60 يومــا . أظهــرت المعاملــة المرجعيــة بالفوســف�ي عــى التــواىلي

ي خصائص الســميد، حيث انخفض 
من ناحية أخرى، أوضحت النتائج أن الزيوت العطرية المغلفة تســبب تغي�ي طفيف �ف

ة التخزيــن بأقــل مــن %1 فقــط )مــن %13.61 بعــد 30 يوًمــا إىل %12.61 بعــد 60 يوًمــا مــن  ي نهايــة فــ�ت
ف �ف وتــ�ي محتــوى ال�ب

، يمكــن اعتبــار الزيــوت العطريــة المغلفــة وســيلة تبخــ�ي بديلــة للســميد دون تدهــور جودتــه أثنــاء التخزيــن. التخــزي(. وبالتــاىلي
ي 

ي ، إيمان مثلو�ث
�ت ي ، حذامي �ش ي ،عب�ي وسمية حوال-حمدي ، إنصاف عجمي ، مىه بن عبادة ، تسنيم دج�ب

] سلطا�ن
 ،Tunisian Journal of Plant Protection ،)ي بن جماعة )تونس

، أمينة عبيدي ، هالة محمودي و جودة مديو�ن
 .] 2022 ،15-28 :(1(17

ات للمستخلص الخام من Thapsia garganica ضد بعض اآلفات الهامة األنشطة الطاردة والمبيدة للح�ش
ات  ات للمســتخلصات الميثانوليــة ألوراق Thapsia garganica ضــد الحــ�ش  تــم تقييــم األنشــطة الطــاردة والمبيــدة للحــ�ش
Tribolium castaneum وMyzus persicae و Phtorimaea operculella و Spodoptera littoralis. تم إثبات 
( ضــد T. castaneum. تســببت  ات )عــن طريــق االبتــالع القــ�ي والتطبيــق الموضــ�ي األنشــطة الطــاردة والمبيــدة للحــ�ش
قــات بنســبة %10 حــ�ت النفــوق بعــد 7 أيــام. تــم تســجيل أعــى معــدل وفيــات بنســبة  ي عرقلــة نمــو ال�ي

المعاملــة الموضعيــة �ف
قــات T. castaneum بنســبة  ي الصنــاعي ل�ي

ي النظــام الغــذا�ئ
. أدمجــت المســتخلصات الميثانوليــة �ف ف كــ�ي %94 وبنفــس ال�ت

 T. castaneum ي وفيات بنسبة %100 بعد 3 أيام. كان للمستخلص بنسبة %1 تأث�ي طارد عاىلي عى
%10 مما تسبب �ف

 P. ف %2. أظهــرت كــ�ي بعــد 60 دقيقــة مــن التعــرض، بينمــا كان M. persicae أقــل حساســية. بلــغ معــدل الوفيــات  %7.09ب�ت
ي وضــع البيــض. انخفــض عــدد البيــض الــذي تــم وضعــه عــى درنــات 

operculella األنــ�ث حساســية مــن خــالل تأثــ�ي طــارد �ف
. باإلضافة إىل ذلك، كان للمستخلصات  بطاطا معاملة بنسبة %1 و%2 بشكل ملحوظ بنسبة %32 و %72، عى التواىلي
قــات بنســبة %30.46 و76.12%  اق يرقــات P. operculella. لكــن، انخفــض عــدد ال�ي ي عــى اخــ�ت

الميثانوليــة تأثــ�ي وقــا�ئ
ة S. littoralis ، تــم تســجيل تأثــ�ي منخفــض ضــد  . بالنســبة للحــ�ش ي الدرنــات المعاملــة بنســبة %1 و %2، عــى التــواىلي

�ف
ء بالنســبة إىل معــدل  ي

قــات، حيــث انخفــض تحويــل الطعــام المهضــوم والمبتلــع إىل كتلــة حيويــة. نفــس الــ�ش التغذيــة عــى ال�ي
قــات. تشــ�ي  ي نمــو ال�ي

النمــو الــذي أظهــر انخفاًضــا، لكــن قابليــة الهضــم التقريبيــة ازدادت، إضافــة إىل ذلــك حــدوث تأخــ�ي �ف
، غفــران وربيعــة  ي حيــوي.] جميــ�ي هــذه الدراســة إىل أنــه يمكــن اســتخدام مســتخلص أوراق T. garganica كمبيــد حــ�ش
 ، Tunisian Journal of Plant Protection،)حوالــة وســم�ي غرســالوي وٳقبــال الشــايب وٲســماء لعريــف )تونــس

] 2022 ،29-42 :(1(17
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سورية

حــرص وتصنيــف بعــض المتطفــالت مــن فصيلــة Hymenoptera( Eulophidae( عــىل حافــرة أوراق البنــدورة/ 
ي الســاحل الســوري. تــّم جمــع متطفــالت حافــرة أوراق البندورة/الطماطــم مــن فصيلــة 

الطماطــم Tuta absoluta �ن
ة  الفــ�ت خــالل  ســورية  ي 

�ف وطرطــوس  الالذقيــة  ي  محافظــ�ت مــن   )Hymenoptera: Chalcidoidea(  Eulophidae
 ،Tetrastichinae :ف أنها تنت�ي لتحت ثالث فصائل فت إىل تحت فصائل وأجناس وأنواع، وتب�ي 2020-2019، وُعرِّ

Eulophinae ،Entedoninae، و5 أجنــاس:
: النــوع  ً

نوعــا و14   Elasmus  ،  Neochrysocharis  ،  Pnigalio  ،  Hemiptarsenus  ،  Stenomesius 
 Hemiptarsenus unguicellus والنــوع ، Stenomesius و3 أنــواع تتبــع للجنــس ،Stenomesius japonicus
 Neochrysocharis formosa والنــوع   ،  Pnigalio للجنــس  تتبــع  أنــواع  و6   ،  Pnigalio agraules والنــوع   ،
ي ســورية. 

والجنــس Elasmus ، وهي أول تســجيل عــى حافــرة أوراق البنــدورة/ الطماطــم عــى البنــدورة/ الطماطــم �ف
كان أكــ�ث األنــواع انتشــارًا هــو النــوع N. formosa بنســبة %46.9 والنــوع S. japonicus بنســبة %45.7، ثــم الجنــس 
Pnigalio بنســبة %4.35، ويليــه الجنــس Elasmus )%1.37(، ثــم النــوع Pnigalio agraules )%0.69(، ويليــه 
النــوع H. unguicellus )%0.46(. ]أبــو كــف، نبيــل، روعــة يوســف ورفيــق عبود)ســورية(، مجلــة وقايــة النبــات 
 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.127139                     .] 2022 ،127-139 :(2(40 ،العربيــة

    
 Golovinomyces neosalviae الفطــر  عــىل   Ampelomyces quisqualis التطفــل  فائــق  الفطــر  ظهــور 
ي عــىل المريميــة الشــائعة Salvia officinalis. تّمــت دراســة 

)Erysiphaceae( المســبب لمــرض البيــاض الدقيــىت
، عــى  ي

الفطــر Ampelomyces quisqualis، الــذي يعــّد مــن أقــدم الفطــور المتطفلــة عــى فطــور البيــاض الدقيــىت
ي جميــع 

ت العديــد مــن ســالالت هــذا الطفيــل �ف ي المكافحــة الحيويــة. اخُتــ�ب
نطــاق واســع نظــرًا إلمكانيــة اســتخدامه �ف

ف كان بعضهــا اآلخــر أقــّل كفــاءًة. لــم يتــّم تعريــف  ي حــ�ي
ي المكافحــة الحيويــة، �ف

أنحــاء العالــم، واســُتخدم بعضهــا بنجــاح �ف
ي 

�ف  
ً
مورفولوجيــا العــزالت  بعــض  تعريــف  تــّم  ــه 

ّ
أن بيــد  ســورية،  ي 

�ف  
ً
ســابقا  Ampelomyces الفطــر  ســالالت  مــن  أيٍّ 

ي أّي منطقــة أخــرى مــن ســورية. مــن خــالل المســح الحقــىي عــى مــدار ثــالث 
َ إىل وجــوده �ف المنطقــة الســاحلية، ولــم ُيــ�ش

ســنوات )2019 – 2021(، تــّم جمــع 73 عينــة نباتيــة مــن 5 محافظــات، تضمنــت المناطــق الســاحلية والجنوبيــة. 
ي 

ي 5 عينــات مــن المنطقــة الســاحلية، وُســجل ظهــوٌر غــ�ي متوقــع للفطــر �ف
ُوجــدت بكنيــدات الفطــر A. quisqualis �ف

 Golovinomyces عينــٍة واحــدة مــن المنطقــة الجنوبيــة. تــمَّ توثيــق وجــود هــذا الفطــر عــى عائــل فطــري جديــد هــو
ي عــى نبــات المريميــة الشــائعة Salvia officinalis. تــّم الحصــول عــى 

neosalviae المســبب لمــرض البيــاض الدقيــىت
ــم النشــاط التطفــىي عــن طريــق العــدوى االصطناعيــة باســتخدام  يِّ

ُ
العزلــة S.ham82 لهــذا الفطــر عــى الوســط PDA، وق

 Bah1 ورنــت مــع العزلــة
ُ
. ُدرســت الصفــات الشــكلية لهــذه العزلــة وق طريقــة الورقــة المفصولــة ضمــن ظــروف المختــ�ب

  77.44 )±17.16( X 25.28 ف مــن المنطقــة الســاحلية، إذ تــراوح متوســط أبعــاد البكنيــدات للعزلــة S.ham82 مــا بــ�ي
 )6.12±(ميكرومــ�ت )µm( عــى العائــل الطبيــ�ي و)±40.14( X 115.95 )42.34±( 125.27 ميكرومــ�ت و189.51 
تيــب،  ال�ت عــى  االصطناعيــة  العــدوى  وبعــد  قبــل   PDA الوســط  عــى  ميكرومــ�ت   )±60.06( X 167.64 )±52.41(
بلــغ متوســط  كمــا   . الملقحــة اصطناعيــاً المفصولــة  و)±5.68( X 27.98 )20.05±( 88.24 ميكــرون عــى األوراق 
 8.86 )±1.65( Xو  ، الطبيــ�ي العائــل  عــى  الكونيديــة  )±0.51( X 3.88 )0.87±( 8.11ميكرومــ�ت  األبــواغ  أبعــاد 
 7.82 )±0.69( X 3.61 )±0.37(قبــل وبعــد العــدوى االصطناعيــة، و PDA 3.18 ميكرومــ�ت عــى الوســط )±0.80(
. عــى حــدِّ علمنــا، يعــّد هــذا البحــث التســجيل األول للظهــور  ميكرومــ�ت عــى األوراق المفصولــة الملقحــة اصطناعيــاً
الطبيــ�ي للفطــر فائــق التطفــل A. quisqualis عــى العائــل الفطــري G. neosalviae المتطفــل عــى نبــات المريميــة 
الشــائعة S. officinalis. ]حمــزة، شــادي، وليــد نفــاع ومحمــد فــواز العظمــة )ســورية(، مجلــة وقايــة النبــات العربيــة، 
  https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.158163                                     .] 2022 ،158-163 :(2(40

ي القمــح. ُيعــّد 
الخصائــص المظهريــة والجزيئيــة لثالثــة أنــواع مــن فطــر الفيوزاريــوم مرافقــة لعفــن التــاج والجــذور �ن

 للنباتــات والحيوانــات واإلنســان، إضافــة لقدرتــه عــى 
ً
الجنــس Fusarium مــن أهــم األجنــاس الفطريــة المســببة أمراضــا

 Fusarium مختلفــة مــن الجنــس 
ً
إنتــاج ســموم فطريــة mycotoxins. تــّم الحصــول عــى 105 عــزالت تتبــع أنواعــا

مــن منطقــة التــاج والجــذور لنباتــات قمــح أبــدت أعــراض إصابــة نموذجيــة، ُجمعــت مــن أربــــع محافظــات ســورية خــالل 
 مــن الفيوزاريــوم مرتبطــة بعفــن التــاج والجــذور 

ً
تــّم تعريــف 17 نوعــا ي دراســات ســابقة، 

ف 2017 و 2018. �ف العامــ�ي
ي ســورية؛ ومــع ذلــك، إّن بعــض العــزالت لــم يتــّم تعريفهــا بشــكٍل دقيــق، وعليــه، هدفــت هــذه الدراســة إىل 

عــى القمــح �ف
 F. brachygibbosum ،F. chlamydosporum Wollenweber & Reinkingأنــواع تعريــف وتوصيــف ثالثــة 
تــّم عزلهــا وتعريفهــا ألّول  ي  التــاج والجــذور عــى القمــح، والــ�ت Padwick، وF. flocciferum Corda مرافقــة لعفــن 
جمــة  ي لمورثــة عامــل االســتطالة وال�ت ي ســورية، وذلــك باالعتمــاد عــى الخصائــص المظهريــة، والتسلســل الجزيــ�ئ

مــّرة �ف
 لهــذه األنــواع الثالثــة، وذلــك نظــرًا لنــدرة الدراســات المرجعيــة 

ً
 دقيقــا

ً
 مورفولوجيــا

ً
TEF1-α. تقــدم هــذه الدراســة وصفــا

الســابقة المتعلقــة بهــا. ]زيــدان، ليــىل، دانــا جــودت ووليــد نفــاع )ســورية(، مجلــة وقايــة النبــات العربيــة، 40)2): 
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.175181                                             .] 2022 ،175-181
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دراسات عىل بعض أكاروسات الخرصن 
ي غــذاء 

ي األهميــة ألنهــا تشــكل جــزء هــام �ف
تعتــ�ب محاصيــل الخــرصف غايــة �ف

واألمــالح  والفيتامينــات  الكربوهيــدرات  عــى  تحتــوي  حيــث  اإلنســان 
ف محاصيــل الخــرصف ب�عــة النمــو لذلــك يهتــم بهــا المزارعــون  المعدنيــة وتتمــ�ي
الحاجــة  لشــدة  األخــرى  المحاصيــل  يفــوق  إقتصــادى  عائــدا  تحقــق  ألنهــا 
وتوافــر األســواق المســتهلكة لهــا ويختلــف إنتــاج الخــرصف مــن مــكان آلخــر عــى 
ف �ف المقدمــة حيــث يتجــاوز إنتاجهــا حــواىل 40  ي الصــ�ي

مســتوى العالــم وتــأ�ت
% مــن إنتــاج العالــم مــن الخــرصف وتليهــا الهنــد وتنتــج حــواىل 9.2 % مــن إنتــاج 
ي إنتــاج الخــرصف حيــث يبلــغ 

ي مقدمــة الــدول األفريقيــة �ف
ي مــرص �ف

العالــم وتــأ�ت
إنتاجها نحو 30 % من إنتاج الخرصف �ف قارة افريقيا وحواىل  2 % من إنتاج 
يــة واألكاروســية  العالــم وتصــاب محاصيــل الخــرصف بالعديــد مــن األفــات الح�ش
لذلــك  الجــودة  المحصــول وقلــة  نقــص �ف  اىل  يــؤدى  ممــا  العــام  مــدار  عــى 

ــع محاصيــل  ـ بــة المرتبطــة بأربـ ســة وأكاروســات ال�ت : حــرص العائــالت األكاروســية النباتيــة والمف�ت إشــتملت الدراســة عــىي األ�ت
خــرصف وه الباذنجــان )صنــف باتــرا( ، الفلفــل الحــار )صنــف حبيبــة( ، الطماطــم )صنــف نانــ� RZ( والفاصوليــا العاديــة )صنــف 
ي البيوت المحمية والحقول المفتوحة ثم دراســة تقييم تأث�ي مســتخلص بذور النيم عى المراحل المختلفة 

باوليســتا( وذلك �ف
ف  تحــت الظــروف المعمليــة ودراســة تقييــم اإلســتجابات الدفاعيــة المحتملــة والمقاومــة  لحلــم العنكبــوت األحمــر ذو البقعتــ�ي
ي بحامــض الساليســيليك عنــد اإلصابــة بــأكاروس العنكبــوت األحمــر ذو 

ي أوراق الفاصوليــا الخاضعــة  للــرش الــور�ت
المســتحثة �ف

ي ،كليــة الزراعــة ، جامعــة 
ات والحيــوان التطبيــىت . ]نشــوى عبــد المنعــم حامــد المرشــدي )مــرص( ، قســم الحــ�ش ف البقعتــ�ي

ن عبد هللا رزق و ا.د. أنار عبدهللا بكر )دكتوراه  اف األساتذة اد. سامية محمد صالح و ا.د. حس�ي اإلسكندرية- مرص ، إ�ش
ي العلــوم الزراعيــة، 2022)[.

�ن

ي اقليــم 
�ن انتشــارها  ومــدى  الحمــص  عــىل   Ascochyta rabiei الفطــر  لســالالت  ي 

والجزيــ�ئ ي  الفســيولو�ب التوصيــف 
العــراق كوردســتان 

الشــتوية  البقــول  محاصيــل  مــن   )Cicer arietinum L  ( الحمــص  يعــد 
ي العديد من اجزاء العالم بما فيه العراق وخاصة اقليم كوردستان. 

الرئيسية �ف
يتصــف المحصــول بإنتاجيتــه القليلــة نتيجــة للعديــد مــن العوامــل المحــددة 
ي مقدمتهــا 

ي �ف
ي موســ�ي االنتــاج الربيــ�ي والشــتوي يــأ�ت

الحيويــة �ف الحيويــة وغ�ي
مــرض لفحــة االســكوكايتا المتســببة عــن االصابــة بالفطــر )A. rabie الطــور 
اوة  اســة و�ف الجنــ�ي Didymella rabiei(. نتيجــة لهورســالالت أكــ�ث �ش
ف ســكان الفطــر الممــرض تفقــد بعــض اصنــاف الحمــص مقاومتهــا للمــرض  بــ�ي
ي تواجــه تربيــة اصنــاف مــن  وتصبــح حساســة وهي مــن أكــ�ب التحديــات الــ�ت
ي العديــد مــن البلــدان. هنــاك 

الحمــص مقاومــة لمــرض لفحــة االســكوكايتا �ف
اوة  ســة وأكــ�ث �ف دراســات محــددة تهتــم بأســباب تطــور وظهــور ســالالت �ش
االليــات  اهــم  أحــد  الجنــ�ي  التكاثــر  ويعــد  الممــرض،  الفطــر  مجتمعــات  ي 

�ف
ي 

ة 2020-2017 لتحديد انتشار والتوزيــــع الجغرا�ف ي تؤدي اىل ظهور سالالت جديدة. نفذت الدراسة خالل الف�ت التطورية ال�ت
ي اقليــم كوردســتان العــراق، وكذلــك عــزل وتشــخيص ســالالت 

ي مختلــف حقــول انتــاج الحمــص �ف
لمــرض لفحــة االســكوكايتا �ف

ف العــزالت المســتحصلة. تلخصــت اهــم  ي بــ�ي
ي  A. rabiei مظهريــا وجزيئيــا، فضــال عــن دراســة التنــوع الــورا�ث

المســبب المــر�ف
ي 

ي المناطــق الرئيســية النتــاج الحمــص �ف
ي %59 مــن الحقــول �ف

.اظهــرت نتائــج المســح عــن تواجــد المــرض �ف ي
نتائــج الدراســة باآل�ت

ي كالر تبعهــا ســيد صــادق. تــم عــزل 51 عزلــة 
اقليــم كوردســتان. تــم تســجيل اعــى نســبة وشــدة إصابــة بالمــرض مقدارهــا %100 �ف

ي الصفات 
من الفطر  A. rabieiمن 141 حقل مصاب تعود ل 29 منطقة ضمن اربــع محافظات.وجود اختالفات معنوية �ف

ة عــى ثمــان اوســاط غذائيــة متباينــة، اعتمــادا عــى المعايــ�ي العينيــة والمايكرســكوبية تــم  ف عــزالت الفطرالمختــ�ب المظهريــة بــ�ي
ي المســود عــى  ي الفاتــح اىل البــ�ف ف البــ�ف ي تراوحــت بــ�ي تقســيم عــزالت الفطــر لســت مجاميــع اعتمــادا عــى لــون المســتعمرات الــ�ت
ف رمــادي مبيــض اىل كريــ�ي واىل  ي تراوحــت بــ�ي ي CSMDA واىل خمــس مجاميــع اعتمــادا عــى لــون المايســليوم الــ�ت

الوســط الغــذا�ئ
ي OMA فتــم تقســيم 

ي المســود، امــا عــى الوســط الغــذا�ئ ي اىل البــ�ف ف  البــ�ف ي تــراوح بــ�ي ثــالث مجاميــع اعتمــادا عــى لــون البكنيديــا الــ�ت
ف اعتمــادا  ي واىل مجموعتــ�ي ف الرمــادي المبيــض اىل البــ�ف ي تراوحــت بــ�ي العــزالت اىل اربــــع مجاميــع اعتمــادا عــى لــون المســتعمرة الــ�ت
ف تــم تقســيم العــزالت اىل اىل ثــالث  ي حــ�ي

ي غامــق، �ف تقــاىلي وكان لــون البكنيديــا بــ�ف عــى لــون المايســليوم  الكريــ�ي واالبيــض ال�ب
ف الرمــادي المبيــض اىل اللــون االســود  ي تراوحــت بــ�ي ي PDA اعتمــادا عــى لــون المســتعمرات الــ�ت

مجاميــع عــى الوســط الغــذا�ئ
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ف الكريــ�ي اىل البيــج امــا لــون البكنيديــا فكانــت  واعتمــادا عــى لــون المايســليوم تــم تقســيم العــزالت اىل ثــالث مجاميــع تراوحــت بــ�ي
ي الغامــق اىل األســود، كمــا تباينــت الصفــات المظهريــة عــى بقيــة االوســاط الغذائيــة. تفــوق معــدل نمــو الغــزل الفطــري  ف البــ�ف بــ�ي
 OMA معنويــا عــى بقيــة االوســاط الغذائيــة حيــث اعــط اعــى معــدل مقــداره 7.35ســم تبعــه الوســط CSMDA عــى الوســط
ف تــم تســجيل أد�ف معــدل للنمــو مقــداره 2.67ســم عــى الوســط MAC. تفوقــت العزلــة AS-28 معنويــا عــى بقيــة العــزالت  ي حــ�ي

�ف
ف اعطــت العزلــة  ي حــ�ي

ي المســتخدم تبعهــا العزلــة AS-11 �ف
ي اعطــاء اعــى قطــر للمســتعمره بــرصف النظرعــن نــوع الوســط الغــذا�ئ

�ف
ف -15 ي معــدل نموهــا عنــد تنميتهــا عــى مــدى حــراري بــ�ي

AS-27 اد�ف قطرللمســتعمره بلغــت 5.16ســم. تباينــت عــزالت الفطــر �ف
ف توقــف النمــو كليــا عــى درجــة 35̊ م. تــراوح معــدل  ي حــ�ي

3̊5م، وظهــر اعــى معــدل للنمــو عنــد درجــة حــرارة 2̊5م )7.35ســم( �ف
ي كل مــن العــزالت  AS-19 و 

ف 20.0*7.5 مايكــرون و 70.8 *47.9 مايكــرون �ف ابعــاد الكونيديــا والبكنيديــا لعــزالت الفطــر بــ�ي
. تــم  ي كل مــن العــزالت AS-11 وAS-18 عــى التــواىلي

AS-9 عــى التــواىلي اىل 21.8 *9.0 مايكــرون و 140.7 *93.6 مايكــرون �ف
ف اعطــت العزلــة   AS-9اقــل حجــم للبكنيديــا  ي حــ�ي

ي العزلــة AS-18، �ف
تســجيل اكــ�ب حجــم للبكنيديــا مقدارهــا 20565 مايكــرون �ف

مقدارهــا 4143.5 مايكــرون عــى االوســاط الغذائيــة  OMA ، CSMDA وPDA.  تــم تصنيــف عــزالت الفطــر A. rabiei اىل 
ت  ف ة اصنــاف تفريقيــة مــن الحمــص، تمــ�ي اســة العــزالت عــى عــ�ش ــع مجاميــع و خمســة عــ�ش ســاللة اعتمــادا عــى فوعــة و�ش ـ أربـ
ي طيف الفوعة وكانت 

اســتها العالية وفوعتها عى جميع االصناف التفريقية، بينما تباينت الســالالت االخرى �ف الســاللة 1 ب�ش
ي العــاىلي 

ت محافظــة الســليمانية بتنوعهــا الــورا�ث ف الســاللة 15 غــ�ي فواعــة. تمثلــت الســاللة 1 و 4 كل منهمــا بخمــس عــزالت. وتمــ�ي
ي تمثــل  حيــث احتــوت عــى 9 ســالالت تمثــل %60 مــن مجمــوع الســالالت يتبعهــا محافظــة اربيــل باحتواءهــا عــى 5 ســالالت الــ�ت
ف وبمقــدار %20 و %12 مــن مجمــوع  %33 مــن مجمــوع الســالالت، بينمــا تمثلــت كل مــن حلبجــة وكرميــان كل منهمــا بســاللت�ي
اكيــب الوراثيــة  اكيــب الوراثيــة للحمــص اىل ثــالث مجاميــع، المجموعــة الحساســة تمثلــت بال�ت .صنفــت ال�ت الســالالت عــى التواىلي
FLIP09- و   FLIP09-361C )54.27%(, ILC263 )53.16%(, FLIP09-229C, FLIP09-388C FLIP09-384C, (
 )FLIP07-228C و FLIP07-197C, FLIP09-222C ( اكيــب الوراثيــة 248C(، المجموعــة متوســطة الحساســية وشــملت ال�ت
ي قدرتهــا عــى 

اكيــب الوراثيــة �ف والمجموعــة متحملــة لإلصابــة وتمثلــت بالصنــف Ghab 3 الــذي تفــوق معنويــا عــى جميــع اال�ت
ف عــزالت الفطــر  A. rabiei المســتحصلة مــن مناطــق مختلفــة لزراعــة  ي عــاىلي بــ�ي

تحمــل االصابــة. لوحــظ وجــود تبايــن ورا�ث
ف عــزالت الفطــر ال 34  باســتخدام بادئــات SSR، ISSR،RAPD و  الحمــص، حيــث اظهــرت التباينــات والعالقــات الجينيــة بــ�ي
ERIC مجتمعــة لتحديــد البادئــات االفعالــة الحصــول عــى اعــى عــدد مــن االليــالت المتباينــة، اعطــت البادئــات المســتخدمة 
ف )29-3( بانــد وبمعــدل 12.46 بانــد لــكل عزلــة، 87 منهــا غــ�ي متباينــه و 212 منهــا متباينــه وبنســبة  299 بانــد كىي تراوحــت بــ�ي
ي  ي العــزالت ال 34 والــ�ت

تبايــن %70.9 . اظهــرت البادئــات SSR( ArA06T ،)RAPD( OPD-18( و BA8 )ISSR( اعــى تبايــن �ف
ف اعــط البــادئ BA5 ااد�ف عــدد مــن الحــزم المفــردة )2(. تراوحــت  ي حــ�ي

انتجــت اعــى عــدد مــن الحــزم المتباينــه )13 حزمــة( �ف
يــة  ف ي دلــت عــى القــدرة التمي�ي ف BA5( 0.16( اىل 0.96 )BA11( وبمعــدل 0.74 والــ�ت قيمــة معامــل التعدديــة الشــكلية )PIC( بــ�ي
 PIC مــن اقــوى البادئــات حيــث اعــط اعــى قيمــة لمعامــل التعدديــة الشــكلية BA11 للبادئــات ال 24 المســتخدمة، يعــد البــادئ
ف  ف عــزالت الفطــر A. rabiei بــ�ي ي بــ�ي

ي )0.96( وعملــت عــى 29 اليــل. تــراوح التنــوع الــورا�ث
)0.96( واعــى قيمــة للتنــوع الــورا�ث

ف  ف عــزالت الفطــر بــ�ي ي بــ�ي
ف تــراوح البعــد الــورا�ث ي حــ�ي

0.16 اىل 0.96 وبمعــدل 0.76، وبمعــدل تكــرار لالليــالت مقــداره 0.37. �ف
ف 33 و34 المســتحصلة من منطقة شــاربازَيِر  ف العزلت�ي ي مقداره 0.14 ب�ي

0.14 اىل0.55، واظهرت شــجرة القرابة اقل بعد ورا�ث
ي هــذه الدراســة، 

ي المــادة الوراثيــة باالعتمــاد عــى البادئــات المســتخدمة �ف
ممــا يــدل عــى انهمــا يحتويــان عــى نســبة تشــابه عاليــة �ف

ي خرابــه وبكرجــو ممــا يــدل عــى انهمــا  ف 2 و32 المجموعــة مــن منطقــ�ت ف العزلتــ�ي ي مقــداره 0.55 بــ�ي
ف ظهــر اعــى بعــد ورا�ث ي حــ�ي

�ف
ي المــادة الوراثيــة.

يحتويــان عــى اقــل نســبة تشــابه �ف
ي وبقيمــة 

 تــم تقســيم العــزالت اىل ســت مجاميــع ) C1 اىل C6( اعتمــادا عــى تحليــل UPGMA ومعامــالت جــاكارد للبعــد الــورا�ث
 C6 ف العــزالت واصولهــا الجغرافيــة. كانــت المجموعــة 0.35 باســتخدام البادئــات ال24 ممــا يــدل عــى عــدم وجــود عالقــة بــ�ي
ي 

ف �ف مــن اكــ�ب المجاميــع واحتــوت عــى16 عزلــة والمجموعــة C2 احتــوت عــى 13 عزلــة والمجموعــة C1 احتــوت عــى عزلتــ�ي
ف وفقــا لتحليــل  ف احتــوت المجاميــع C4، C3 وC5 كل واحــدة منهــا عــى عزلــة واحــدة. تــم تقســيم كل العــزالت اىل مجموعتــ�ي حــ�ي
ي ســكان عــزالت 

ف �ف ي تزاوجيتــ�ي ف مجموعــ�ت STRUCTURE وباســتخدام البادئــات SSR ،ISSR ،RAPD وERIC .  تــم التفريــق بــ�ي
ي MAT1-2 اك�ث شــيوعا وبنســبة %54.3 من  وا�ب ف ي حقول الحمص باســتخدام تقنية Multiplex PCR .كان النوع ال�ت

الفطر �ف
ف تواجــد  ي حــ�ي

ي الســليمانية وكرميــان �ف
اوج وبنســب متماثلــة �ف ف ي MAT1-1 وبنســبة %45.7. تواجــد كال نــوعي الــ�ت او�ب ف النــوع الــ�ت

. تــم تاكيــد تشــخيص الفطــرA. rabiei  اعتمــادا  ي حلبجــة واربيــل عــى التــواىلي
ي MAT1-2 بنســبة %75 و %57 �ف او�ب ف النــوع الــ�ت

 .ITS4 و ITS1باســتخدام زوج البادئــات العالميــة المعروفــة ITS1-5.8S-ITS2 وذلــك بتضاعــف منطقــة rDNA عــى تسلســل
ه تعــود للفطــر A. rabiei وبنســبة تشــابه 100%  دلــت نتائــج تحليــل تسلســل الدنــا عــى ان جميــع العــزالت ال 35 المختــ�ب
ي المركــز العالــ�ي لمعلومــات التكنلوجيــا الحيويــة NCBI. تــم تســجيل جميــع 

لتسلســل النيكليوتيــد لمنطقــة ITS الموجــودة �ف
ي بنــك الجينــات التابعــة لNCBI تحــت المســميات التاليــة:

العــزالت �ف
 ,MZ323182, MZ323183, MZ329151, MZ323184, MZ323178, MZ323179, MZ323180, MZ323181
 MZ323185, MZ323186, MZ314597, MZ314598, MZ314599, MZ314600, MZ314601, MZ314602,
 MZ314603, MZ314604, MZ314605, MZ314606, MZ323092, MZ323093, MZ323094, MZ323095,
 MZ323096, MZ323097, MZ323098, MZ323099, MZ323100, MZ323101, MZ323102, MZ323103,
 A. ي ســكان الفطــر

ي �ف
ي تحديــد التغايــر الــورا�ث

 MZ323104, MZ323105, MZ323106 . يعــد البحــث االول مــن نوعــه �ف
ي إقليــم كردســتان العــراق. ]ريــزان محمــد صالــح عــىلي )العــراق( ، كليــة 

اوج الفطــري �ف ف rabiei، باإلضافــة اىل تســجيل نــوعي الــ�ت
اف األســتاذ د. عمــاد محمــود المعــروف، ) دكتــوراه 2022)[. علــوم الهندســة الزراعيــة، جامعــة الســليمانية،  ا�ش
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ي محافظة صالح الدين
مسح وتشـخيص ومقاومة حفارات النخيل وعــزل الفطريات الممرضة والمصاحبة لها �ن

ي محافظــة 
ي بعــض مناطــق زراعــة النخيــل شــملت الضلوعيــة والمعتصــم وتكريــت �ف

ات حفــار النخيــل �ف أجــري مســح حقــىي لحــ�ش
ف من هذا الحفارات  ة الممتدة من 2020/10/1ولغاية 2021/10/30 وقد لوحظ وجود نوع واحد وجنس�ي صالح الدين للف�ت
النـــــــــــوع تفــــــــوق   

ً
 وجزيئيــا

ً
Tanyproctus sp شــخصت مظهريــا Pentodon sp و  elegans Prell  و   Oryctes  شــملت

 . ي منطقــة تكريــت اذ بلغــت 501 و 362بالغــة عــى التــواىلي
  O. elegans والجنــس Tanyproctus sp بأعــى عــدد لبالغاتــه �ف

ي منطقــة الضلوعيــة اذ بلغــت 295 بالغــة.
ف تفوقــت اعــداد النــوع Pentodon  sp �ف ي حــ�ي

�ف
و     Pentodon  sp ف  للنــوع O. elegansوالجنســ�ي وإنــاث  لذكــور  الموســ�ي  والتواجــد  الســكانية  الكثافــة  نتائــج  بينــت   
 132 و   145 و   O. elegans و192     224 بلغــت  اذ  حزيــران  شــهر  ي 

�ف ســكانية  أعــى كثافــة  Tanyproctus spتســجيل 
. تفوقت أعداد بالغات حفار عذوق النخيل المصطادة بواسطة  Pentodon  sp و 68 و Tanyproctus sp 57 عى التــــــــــــواىلي
المصيــدة المنتجــة مــن Russel IPM للنــوع O. elegans  والجنــسPentodon  sp. إذ بلغــت 418 و236.3 عــى التــواىلي 
ات الجنــس Tanyproctus sp اذ بلــغ 312 بالغــة /مصيــدة.  ي اصطيــاد أكــ�ب عــدد لحــ�ش

ف تفوقــت المصيــدة المحليــة �ف ي حــ�ي
�ف

ات المتواجدة مناطق  ف النخيل وبعض الح�ش عزلت 30 عزلة فطرية مختلفة من عينات مختلفة شــملت بعض مواقع بســات�ي
 Tribolium  ف الضلوعيــة والمعتصــم وتكريــت، اجريــت أختبــارات اوليــة للفطريــات المعزولــة واســتخدمت خنفســاء الطحــ�ي
 ,H2( كدليــل لغــرض تقديــر امراضيتهــا، واظهــرت النتائــج تفــوق كل مــن عالــق ابــواغ و رواشــح العــزالت الفطريــات castaneum
ف اذ حققت اعى نسبة  ي قتل يرقات خنافس الطح�ي

H30 , H28, H27, H26,H25 , H24,  H22, H16, H7,H5( معنويا �ف
 إىل مســتوى الجنــس وتــم تاكيــد 

ً
قتــل خــالل المــدة الزمنيــة 48 ســاعة وبنســبة قتــل  %100 . شــخصت هــذه العــزالت مظهريــا

ف 5.8S r RNA  وتطابقهــا مــع  التشــخيص إىل مســتوى النــوع حســب الطــرق الجزيئيــة اعتمــادا عــى التتابــع النيوكليوتيــدي للجــ�ي
 . ي العالــ�ي

ي البنــك الــورا�ث
ســالالت الفطريــات �ف

  T.)H16( الفطريـــــــة  العــزالت  ي 
�ف وتفوقــت  ف  الكايتنــ�ي ألنزيــم  انتاجهــا  األمراضيــة(  )عاليــة  المنتخبــة  العــزالت  جميــع  أظهــرت 

ي 
�ف   P.griseofulvum)H25(  , p.parvofructum)H5(  , F.equiseti)H26(  , M. brunneum)H2(  ,harzianum

 . تســجيل اعــى فعاليــة لهــذا االنزيــم اذ بلغــت 3.59 و3.15 و3.12 و3.11 و3.02 وحدة/مــل لهــذه العــزالت، عــى التــواىلي
ف  وت�ي ي معاملة السيطرة. أبدت جميع العزالت الفطرية المنتخبة انتاجية ألنزيم ال�ب

مقارنة بعدم وجود اي فعالية لهذا االنزيم �ف
 M. brunneum )H2( , T. harzianum)H16 ( بتفــوق معنــوي مقارنــة بمعاملــة الســيطرة، و تفوقــت معنويــا العـــــــــزالت
ف اذ بلغــت 2.21 ,2.17, 2.08 2.15, 2.11, وحــدة/ مــل،  وتــ�ي ي فعاليــة انزيــم ال�ب

,)f.equiseti )H26(,B.bassiana )H5 �ف
. أظهرت النتائج أن جميع العزالت الفطرية اســتطاعت النمو بوجود المبيدDominant ، وســجلت أعى توافقية  عى التواىلي
مــن قبــل الفطريــات H2(M. brunneum( و T. harzianum ) H16 ( وA. flavus  )H24( إذ بلغــت نســبة النمــو لهــذه 
 T.و M. brunneum ي تضمنــت الفطريــن ف المبيــد%100 . كمــا تفوقــت جميــع المعامــالت الــ�ت الفطريــات وبوجــود جميــع تراكــ�ي
ي قتــل كل مــن يرقــات وبالغــات الحفــار مقارنــة مــع معاملــة الســيطرة، وقــد ابــدت افضــل 

harzianum مــع المبيــد Dominant  �ف
  T.(و )L/g 0.5 Dominant+ M. brunneum ( ف المعامالت نسبة قتل %100 خالل 24  ساعة فقط من قبل المعاملت�ي
 T. harzianum ( و )L/g 0.25 Dominant+ M. brunneum ( ي L/g 0.5  Dominant+ harzianum( ، تليها معامل�ت
   Dominantي مــن المعاملــة، مقارنــة بمعاملــة المبيــد

ي اليــوم الثــا�ف
+L/g 0.25  Dominant( اذ حققــت نســبة قتــل  %100 �ف

ي اليــوم الثالــث مــن المعاملــة. أوضحــت نتائــج تقييــم 
ي حققــت نســبة قتــل %100 �ف يــن  )0.5 وL/g 0.25 ( الــ�ت ف ك�ي فقــط عنــد ال�ت

انــواع حفــارات النخيــل فقــد أظهــرت مصيــدة Russel IPM أعــى أعــداد  ي اصطيــاد 
ف مــن المصائــد الضوئيــة �ف كفــاءة نوعــ�ي

ي أشهر حزيران ومايس ونيسان اذ بلغ أعداد الذكور197,175,131بالغة 
ات المصطادة من الذكور للنوع O.elegans �ف الح�ش

 Pentodon تيــب مقارنــة باعــداد االنــاث اذ بلغــت 171,154,128بالغــة/ مصيــدة عــى التــواىلي امــا الجنــس /مصيــدة عــى ال�ت
ي االشــهر حزيــران ومايــس ونيســان اذ بلــغ أعــداد 

ات مــن الذكــور المصطــادة �ف sp فقــد أظهــرت مصيــدة IPM أعــى أعــداد الحــ�ش
الذكور125,111,102بالغــة /مصيــدة عــى التــواىلي مقارنــة باعــداد االنــاث اذ بلغــت 96,113,97 بالغــة/ مصيــدة عــى التــواىلي , 
ات /الذكور الجنس Tanycautus sp  إذ بلغت 61,46,29  ي اصطياد أك�ب عدد من الح�ش

ف أبدت المصيدة المحلية �ف ي ح�ي
�ف

بالغــة /مصيــدة عــى التــواىلي لالشــهر حزيــران ومايــس ونيســان مقارنــة بأعــداد االنــاث المصطــادة لهــذه االشــهر اذ بلغــت 49, 
38,21 بالغــة /مصيــدة عــى التــواىلي .

ي ثالثــة مواقــع شــملت الضلوعيــة والمعتصــم وتكريــت اذ بلغــت أعــى نســبة قتــل 
ف النخيــل �ف ي بســات�ي

ي دراســة حقليــة أجريــت �ف
 �ف

1010 وحــدة  ف كــ�ي بــة المحيطــة ب�ت ي +ال�ت ة O.elegans بمعاملــة الفطــرM. brunneum عــى المجمــوع الخــرصف عــى أطــوار حــ�ش
ف نفسه اذ  ك�ي ي بال�ت تكوين المستعمرة/مل اذ بلغت نسبة القتل%72.67 يليها الفطر M. brunneum عى المجموع الخرصف
 1010 ف كــ�ي يــة المحيطــة ب�ت ي +ال�ت بلــغ %63.67 لشــهر نيســان ,امــا الفطــرT. harzianum ، فقــد أبــدت معاملــة المجمــوع الخــرصف
ف نفســه اذ بلغــت  كــ�ي ي بال�ت وحــدة تكويــن المســتعمرة/مل إذ بلغــت نســبة القتــل %58.67 مقارنــة بمعاملــة المجمــوع الخــرصف
%55.67 خــالل شــهر نيســان. أبــدى تأثــ�ي الفطريــنM. brunneumو T. harzianum والمبيــدDominant عــى االطــوار 
عــى   )L/g 0.5   Dominant + M. brunneum(الفطــر تفــوق معاملــة  الربيعيــة  بالرشــة   O.elegans ة  لحــ�ش المختلفــة 
 . Dominant + T. harzianumالمعامــالت االخــرى بعــد 12 يــوم تــم تســجيل أعــى نســبة قتــل  بلغــت%89.67 يليهــا الفطــر
 T.و الفطــر M. brunneumة بعــد 12يــوم, إذ بلغــت نســبة القتــل 86.67 %, امــا تأثــ�ي الفطريــن L/g 0.5 عــى نفــس الحــ�ش
ة O.elegans بالرشــة الخريفيــة فقــد ابــدت تفــوق معاملــة  harzianum والمبيــد Dominant  عــى االطــوار المختلفــة لحــ�ش
يــوم مــن المعاملــة عــى أعــى نســبة قتــل اذ بلغــت 90.33%  الفطــر)L/g 0.5 Dominant + M. brunneum( بعــد 12 
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ة بعــــــد12 يــوم مــن المعاملــة اذ بلغــت نســبة القتــل  يليهــا الفطــر)L/g 0.5 .Dominant+ T. harzianum (عــى نفــس الحــ�ش
ي اعــى نســبة قتــل بعــد 

ف �ف اكــ�ي ي ال�ت
ف فقــد تفوقــت عــى بــا�ت L/g 1خــالل الرشــت�ي ف كــ�ي %82.67 بينمــا تأثــ�ي المبيـــــد Dominantب�ت

ي تجربــة تأثــ�ي اللقــاح الصلــب للفطريــن مــع المبيــدDominant فقــد أظهــرت 
مــرور6 أيــام مــن المعاملــة اذ بلغــت 100 %، امــا �ف

ف 75 غ/نخلــة  كــ�ي النتائــج تفــوق الفطــرM. brunneum عــى الفطــر T. harzianum إذ بلــغ أعــى نســبة قتــل %70.67 ب�ت
ي 

L/g 1  فقــد تفوقــت عــى بــا�ت ف كــ�ي ف خــالل شــهر نيســان بينمــا تأثــ�ي المبيــد Dominant ب�ت كــ�ي ي نفــس ال�ت
مقارنــة بـــ %63.67 �ف

ي اعــى نســبة قتــل بعــد مــرور6 أيــام مــن المعاملــة اذ بلغــت 100 %. ] حيـــدر عــىلي رضـــا العــزي )العــراق( ، جامعــة 
ف �ف اكــ�ي ال�ت

ي 
اف: أ.م.د .صفــاء زكريــا بكــر و أ.د عبــدهللا عبــد الكريــم حســن، )دكتــوراه �ن تكريــت، كليــة الزراعــة ، وقايــة النبــات، ا�ش

فلســفة العلــوم الزراعيــة، 2022)[. 

ي للفطريــات المرافقــة لمــرض تعفــن النــورة الزهريــة عــىل نخيــل التمــر وتقييــم كفــاءة بعــض 
التوصيــف المظهــري والجزيــ�ئ

ي مكافحتهــا
العوامــل الحيويــة والكيميائيــة �ن

احــد   Inflorescence rot disease الزهريــة  النــورة  تعفــن  مــرض  يعــد   
او  كامــًا   

ً
تلفــا يســبب  اذ  النخيــل  اشــجار  تصيــب  ي  الــ�ت الرئيســية  االمــراض 

ي العــراق لــذ 
ف النخيــل �ف ي بســات�ي

شــبة كامــًا للنــورات الزهريــة والــذي ينتــ�ش �ف
ي مــدن مختلفــة 

ي للمــرض �ف
اجريــت هــذه الدراســة بهــدف اجــراء مســح ميــدا�ف

نينــوى وكركــوك  مــن محافظــة  المــدن  وبعــض  الديــن  مــن محافظــة صــالح 
واالنبــار و ديــاىل وتــم عــزل وتشــخيص مســببات مختلفــة باإلضافــة للفطــر 
تعفــن  لمــرض  الرئيــس  المســبب  يعــد  الــذي   Mauginiella scaettae
 Fusarium solani و   Fusarium oxysporium وهي  الزهــري  النــورة 
الفطريــات  قابليــة  اىل  الدراســة  نتائــج  واشــارة    Alternaria radicinaو

المعزولــة عــى انتــاج ســمFumonisin B1  اذ قــدر باســتعمال تقانــة التحليــل 
االصابــة  نســبة  معرفــة  تــم  كمــا   .)ELISA(  Enzyme Linked Immuno Sorbent Assayباألنزيــم المرتبــط  المنــاعي 
يــا  وحساســية بعــض االصنــاف مــن نخيــل التمــر لإلصابــة بهــذه المســببات كذلــك أختــ�ب عامــل المكافحــة االحيائيــة المتمثــل بالبك�ت
ي تــم ادخالهــا ضمــن برنامــج المكافحــة المتكاملــة لمــرض  Pseudomonas fluorescens وبعــض المبيــدات الكيميائيــة الــ�ت
تعفــن النــورة الزهريــة عــى النخيــل. ] خلــف عطيــه محمــد ثلــج و معــاذ عبــد الوهــاب الفهــد )العــراق( ، جامعــة تكريــت – كليــة 

 .](2022 العراق،)دكتــوراه،  النبــات،  ، قســم وقايــة  الزراعــة 

Globodera rostochiensis )Wollenweber (للبطاطــس ي  الذهــ�ب النيماتــواد  البحــث عــن مضــادات  ي 
المســاهمة �ن

وتقييــم نشــاط بعــض عــزل الفطريــات المضــادة لهــذا الكائــن الممــرض 
ي الجزائــر 

ف أخطــر العوامــل الحيويــة الممرضــة لمحاصيــل البطاطــس �ف نيماتــودا الكيســات مــن جنــس Globodera هي مــن بــ�ي
.  من أجل تطوير طرق المكافحة البيولوجية  والعالم. الســيطرة عى هذه الكائنات يعد إلزامي تنت�ي اىل كائنات الحجر الص�ي
ي الجزائــر. تــم الحصــول 

يــا المرتبطــة بهــذا الممــرض الحيــوي �ف البديلــة للمنتجــات الكيميائيــة، تــم عــزل وتعريــف الفطريــات والبكت�ي
يــة. لقــد تــم االحتفــاظ بـــ 79 عزلــة فطريــة تنتــ�ي إىل 9 أجنــاس مختلفــة تــم توصيفهــا  عــى 123 عزلــة منهــا 117 فطريــة و6  بكت�ي
ف Rpb2 و كانــت األجنــاس  بجــ�ي الخاصــة  )ITS( وكــذا   الداخليــة  المنســوخة  للفواصــل  المتسلســل  البلمــرة  تفاعــل  بواســطة 
التمثيــل  األخــرى ذات  تليهــا األجنــاس   ، التــواىلي عــى  35 عزلــة  28 و  مــع  انتشــاًرا  األكــ�ث  وTrichoderma Fusarium  هي 
و  التــواىلي  عــى  عــزالت   2 و   3 ؛   7 مــع   Cladosporium و    Alternaria.Gliocladium : األجنــاس هي هــذه  الضعيــف. 
 T. وكانــت األنــواع األكــ�ث شــيوًعا هي. Arthrobotrys و Stemphylium Phoma Penicillium ، عزلــة واحــدة لــكل مــن
. مــن المهــم مالحظــة أنــه  harzianum و F. oxysporum و T. afroharzianum مــع 19 ؛ 14 و 6 عــزالت عــى التــواىلي
 T. وكذلــك النــوع ، G. rostochiensis ي هــذه الدراســة مــع كيســات

تــم تســجيل ارتبــاط األجنــاس الفطريــة التســعة المذكــورة �ف
 16S ف الريبــوزومي يــة بتسلســل الجــ�ي ا ، عرفــت 4 عــزالت بكت�ي ً ي الجزائــر. أخــ�ي

hirsutum و T. afroharzianum ألول مــرة �ف
Rhizobium spp. و .Stenotrophomonas spp,. و .Brucella spp. وقــد لوحــظ ارتبــاط    Bacillus spp. :rRNA
هــذه األجنــاس مــع كيســات G. rostochiensis ألول مــرة. أظهــرت نتائــج عــى النشــاط المبيــدي لبعــض العــزالت الفطريــة 
ة تســبب نفــوق يرقــات المرحلــة الثانيــة )J2( وتمنــع  المضــادة ضــد G.rostochiensis أن جميــع العــزالت الفطريــة المختــ�ب
ي أكــ�ث 

ف ووقــت التعــرض، بمــا يتجــاوز 80٪ �ف كــ�ي فقــس البيــض لهــذه األنــواع. يــزداد نشــاط فعاليــة مبيــد النيماتــودا مــع زيــادة ال�ت
ي ذلــك  T. harzianum )Th.8(  F. oxysporum  )F.ox أظهــر تحليــل البيانــات حــول تأثــ�ي هذيــن 

الســالالت فعاليــة بمــا �ف
بــة  بنســبة 55 ؛ 65 و ٪70 ،  ي ال�ت

بــة بتثبيــط عــدد األكيــاس �ف ي ال�ت
يــن وتوليفتهمــا تجــاهG. rostochiensis  �ف ف المخت�ب النوعــ�ي

ف نمــو نباتــات البطاطــس بنســبة 8 ؛ 12 و 15٪ لـــ  )F. oxysporum( و  منــع تفقيــس البيــض بنســبة 38 ؛ 44 و 57٪ وتحســ�ي
ي أخر مرحلة من هذه الدراسة قمنا 

. �ف )Th.8( T. harzianum و  + )F. oxysporum  T. harzianum )Th.8 عى التواىلي
بالتنقيــة الكيميائيــة الحيويــة وتوصيــف الجزيئــات النشــطة المســؤولة عــن الكفــاءة ضــد G. rostochiensis. أظهــر الفحــص 
ي تم تحليلها بواسطة LCMS ، وهي )T. harzianum )Th.8( و )T. hirsutum )T29و ي أن الفطريات المضادة ال�ت

الكيميا�ئ
 .trichotecenes و terpenes و polyketides و peptaibols غنية بالمستقلبات الثانوية مثل F. oxysporum )F.ox(
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ة هي حمــض هارزانيــك،  هــا مــن المســتخلصات العضويــة للعــزالت الفطريــة الثالثــة المختــ�ب ف ي تــم تمي�ي المســتقلبات الرئيســية الــ�ت
ي  ي أظهــرت قــوة معاديــة معنويــة تجــاه يرقــات rostochiensis.G . والــ�ت هارزيانوليــد وحمــض الفوزاريــك عــى التــواىلي ، والــ�ت
ات المســتقلبات الثانويــة )25، 50 و 100 ميكروغــرام / مــل( ووقــت التعــرض )24 و 48 و 72 ســاعة.  ف تــزداد مــع زيــادة تركــ�ي
ات العاليــة ،  ف كــ�ي قــات وتثبيــط فقــس البيــض المســجلة بواســطة هــذه المســتقلبات 80٪ لل�ت تجــاوزت النســب المئويــة لنفــوق ال�ي
ي ذلــك  )T29( T. hirsutum و  ) T. harzianum )Th.8 قيــم LD50 المحســوبة لتقييــم 

خاصــة للعــزالت األكــ�ث فاعليــة بمــا �ف
ي تــم اختبارهــا عــى معــدل مــوت يرقــات G. rostochiensis تتناســب  فعاليــة المســتقلبات الثانويــة للمســتخلصات الفطريــة الــ�ت
ا ، يوفــر اســتخدام هــذه الكائنــات الدقيقــة المعاديــة ومســتقلباتها الثانويــة فرصــة لتطويــر تركيبــات  ً  مــع وقــت التعرض.أخــ�ي

ً
عكســيا

مبيــدات النيماتــودا الحيويــة ويبــدو أنــه نهــج بديــل واعــد للغايــة لــإلدارة المســتدامة لنيماتــودا البطاطــس الذهبيــة. ] نــوال بــن 
اف األســتاذة  تــومي )الجزائــر(، قســم علــم النبــات، المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة، الجزائــر العاصمــة، الجزائــر ، تحــث إ�ش

ة ســالمي )تاريــــــخ المناقشــة:29 آذار 2022(،)دكتــوراه، 2022)[.  الدكتــورة ســم�ي

ي الجزائــر إلدارة 
ب واألنظمــة البيئيــة �ن تحديــد ودراســة التأثــ�ي المضــاد ل .Trichoderma spp مــن مختلــف أنــواع الــ�ت

بعــض األمــراض الفطريــة
ي بعــض األحيــان إىل تدمــ�ي 

ي الغلــة، ممــا يــؤدي �ف
ة �ف ي تســبب خســائر كبــ�ي الفطريــات هي ســبب العديــد مــن األمــراض النباتيــة، والــ�ت

 Trichoderma المحاصيــل أو حــ�ت حقــول بأكملهــا. للســيطرة عــى هــذه األمــراض بالطــرق البيولوجيــة، يتــم اســتخدام ســالالت
ي  تمت الدراســات بشــأنها عى نطاق واســع وأثبتت فعاليتها ضد العديد من أنواع الفطريات المســببة لألمراض. من  .sppوال�ت
ي مناطــق 

بــة �ف ي تــم عزلهــا مــن ال�ت ي تــم هــو تكويــن مجموعــة مــن عــزل .Trichoderma spp والــ�ت ف أهــداف هــذه الدراســة الــ�ت بــ�ي
ق، الغرب، والجنوب وكذا  من مختلف النظم البيئية. تم تحديد األنواع من خالل دراســة  مختلفة من الجزائر، الشــمال، ال�ش
 .Tef -1 α جمــة ف عامــل اســتطالة ال�ت التسلســل النيوكليوتيــدي للفواصــل الداخليــة )ITS1 و ITS2( مــن rDNA وجــزء مــن جــ�ي
  T.  T. atroviride )12 (  ي تــم تصنيفهــا كالتــاىلي تــم الحصــول عــى 46 عزلــة مــن Trichoderma spp و التعــرف عليهــا والــ�ت
  T.harzianum, T.atrobrunneum( T. harzianum   و 23 مــن مجموعــة األنــواعT. orientale )1( وgamsii )10(
 T. atrobrunneum ، T. oriental  ،T. gamsii  ي هــذه الدراســة، نســلط الضــوء عــى أن األنــواع

و T.guizhouense(. �ف
اوح مــن 10  ي درجــات حــرارة تــ�ت

ي الجزائــر. تــم تقييــم النمــو الفطــري للعــزل �ف
و T. guizhouense تــم اإلبــالغ عنهــا ألول مــرة �ف

ف 30-25 درجــة مئويــة،  إىل 40 درجــة مئويــة عــى وســطي PDA و SNA. بشــكل عــام، تــم تســجيل أعــى معــدل نمــو للعــزل بــ�ي
ي األنــواع تمكنــت عزلــة النــوع T. oriental أن تنمــو عنــد 40 درجــة مئويــة، بينمــا لــم تنمــو األنــواع األخــرى عنــد 

وخالفــا لبــا�ت
ي 

ي المختــ�ب وعــى نبــات القمــح �ف
هــذه الدرجــة.  النشــاط المضــاد لـــ .Trichoderma spp. تــم إجرائــه بواســطة اختبــارات �ف

ي 
اتيجية �ف ي المختــ�ب لجميــع العــزالت ضــد أربعــة أنــواع ممرضــة مرتبطــة بالمحاصيــل اإلســ�ت

الدفيئــة. تــم إجــراء التأثــ�ي المضــاد �ف
 PDA عــى وســط Rhizoctonia solani و Alternaria solani، Botrytis cinerea، Fusarium culmorum :الجزائــر
ة  ي المواجهــة غــ�ي المبــا�ش

ف 37.22٪ و 80.95٪ بينمــا كان �ف ة. وتــراوح تثبيــط معــدل النمــو بــ�ي ة وغــ�ي المبــا�ش بالمواجهــة المبــا�ش
  F. culmorum عند نبات القمح ضدTrichoderma sppف 00٪ و 88.89٪. أظهر اختبار المكافحة الحيوية باســتعمال ب�ي
ي شــدة المــرض 

ي الجزائــر نتائــج جيــدة. تســتند هــذه النتيجــة إىل االنخفــاض الكبــ�ي �ف
ي للقمــح �ف المســبب الرئيــ�ي للتعفــن التــا�ب

 بالشــاهد )< 82٪(. كمــا أظهــرت البيانــات المســجلة أن العزلــة )Ta. 09 )T. atroviride ســجلت أعــى نســبة للحــد مــن 
ً
مقارنــة

ي هــذه الدراســة أن عــزالت Trichoderma المحليــة واعــدة جــًدا 
ي تــم الحصــول عليهــا �ف المــرض )97.28٪(. أظهــرت النتائــج الــ�ت

ي ويمكــن اســتخدامها كجــزء مــن اإلدارة المتكاملــة للمــرض. ]صليحــة شــيحات )الجزائــر( ، قســم علــم  لمكافحــة التعفــن التــا�ب
اف الدكتــورة هــدى بورغــدة.  14يوليــو  النبــات، المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة، الجزائــر العاصمــة، الجزائــر، تحــث إ�ش

2022(، )دكتــوراه، 2022)[. 

ي بغداد
تقال Citrus sinensis �ن عزل وتشخيص مسبب مرض الموت الرج�ي عىل أشجار ال�ب

ي كلية علوم الهندســة الزراعية / جامعة بغداد للموســم 2021- 2022. هدفت الدراســة اىل عزل الفطريات 
أجريت الدراســة �ف

ف الجادرية والدورة ( العراق  ي بسات�ي
ي محافظة بغداد )�ف

 �ف
ً
تقال وتشخيصها جزيئيا ي اشجار ال�ب

المسببة لمرض الموت الرج�ي �ف
 Didymella  ف مــن الفطــر هي وز اكار والفحــص المظهــري أظهــر وجــود نوعــ�ي .أظهــرت نتائــج العــزل عــى وســط البطاطــا دكســ�ت
ي  microchlamydospor  و  D. pomorum و بنسبة تردد بلغت 41.65 و 61.9 % عى التتابع . أظهر التشخيص الجزي�ئ
ي الـ  ITS1 و ITS4  واكد  ي منطق�ت

بإستعمال تقانة تفاعل البلمرة المتسلسل PCR و باعتماد تحليل التتابعات النيوكليوتيدية �ف
ان المســببات المرضيــة  الفطريــة تعــود لـــ  Didymella microchlamydospor و  D. pomorum بنســبة تطابــق بلغــت 
 OM562208 تــم الحصــول عــى رقــم انضمــام .NCBIي بنــك الجينــات

100 و %99 عــى التتابــع مــع العــزالت المودوعــة �ف
للعزلــة  D.microchlamydospora و OM562209 للعزلــة D.pomorum . أظهــر اختبــار األمراضيــة بتلقيــح أفــرع شــتالت 
ف للفطريــن D. microchlamydospor و D. pomorum او براشــحها ذبــول االوراق و التفافهــا بعــد 24  تقــال بعمــر ســنت�ي ال�ب
ي 

ي منطقــة الحــزم الوعائيــة مــع تشــوه �ف
ي عزلــت منهــا وجــود تلــون �ف ســاعة مــن المعاملــة. أظهــرت المقاطــع العرضيــة للســيقان الــ�ت

ي بغداد-العــراق. ] دعــاء عــىلي فــارس 
تقــال �ف ف عــى اشــجار ال�ب ة ويعــد  هــذا التســجيل االول لهذيــن المســبب�ي ة والبــ�ش منطقــة القــ�ش

كيــة NeuroQuantology، حزيــران ، مجلــد 20 صفحــة 1002-1015،  ان ســالم الجــراح )العــراق( ، المجلــة ال�ت و نــ�ي
.](2022، 2022، )ماجســت�ي
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ي 
ي �ف

ف وزارة الزراعــة واســتصالح األرا�ف ف منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة “الفــاو” وبــ�ي ي إطــار التعــاون المســتمر بــ�ي
�ف

ي معامــل إنتــاج المبيــدات الحيويــة واكثــار 
ي متقــدم لمــدة أســبوع مــع جولــة �ف جمهوريــة مــرص العربيــة، نظمــت الفــاو برنامــج تدريــ�ب

اء مــن  ي مــرص.  واســتقبل معهــد بحــوث وقايــة النباتــات وفــدًا مــن الخــ�ب
األعــداء االطبيعيــة لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة �ف

دائــرة وقايــة النباتــات وقســم المكافحــة الحيويــة بــوزارة الزراعــة واإلصــالح الــزراعي مــن الجمهوِريــة العربيــة الســورية ضمــن أنشــطة 
ق األد�ن وشــمال افريقيــا لتقليــل مخاطــر دودة الحشــد  وع االســتجابة واالعــداد الطــارئ لتعزيــز قــدرات دول إقليــم الــ�ش مــ�ش

الخريفيــة«.

ق األد�ف وشــمال إفريقيــا أن هــذا  ي مكتــب الفــاو لمنطقــة الــ�ش
ن المســؤول اإلقليــ�ي لوقايــة النباتــات �ف وقــد أكــد الســيد ثائــر ياســ�ي

ي أعدتهــا المنظمــة لتقديــم الدعــم لــدول اإلقليــم المتأثــرة بــدودة الحشــد الخريفيــة،  ي إطــار الخطــة اإلقليميــة الــ�ت
ي �ف

نامــج يــأ�ت ال�ب
ي مجــال إدارة اآلفــة باســتخدام حلــول آمنــة 

ي دول اإلقليــم �ف
ف والمؤسســات المحليــة �ف ي تهــدف رفــع كفــاءة المتخصصــ�ي والــ�ت

ي كلمتــه 
منهــا المكافحــة الحيويــة بهــدف تقليــل اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة لحمايــة البيئــة وصحــة اإلنســان والحيــوان. و�ف

ي اســتعرض الســيد احمــد عبــد المجيــد مديــر معهــد وقايــة النباتــات أهــم أنشــطة المعهــد واقســامه  نامــج التدريــ�ب االفتتاحيــة لل�ب
ي التصــدي لــدودة الحشــد الخريفيــة مــن رصــد ومراقبــة دخــول اآلفــة ثــم 

المختلفــة ودور المعهــد ومجهــودات منظمــة الفــاو �ف
ي منظمــة الفــاو، 

ي تــم اتخاذهــا لمكافحتهــا والســيطرة عليهــا.  فيمــا رحبــت المستشــار اإلقليــ�ي لوقايــة النبــات، �ف اتيجيات الــ�ت اإلســ�ت
ف دول اإلقليــم  ورة التعــاون بــ�ي  و�ف

ً
بالحضــور وأكــدت عــى أهميــة المكافحــة المســتدامة لآلفــة باســتخدام الحلــول اآلمنــة بيئيــا

ي مجــال المكافحــة الحيويــة لــدودة الحشــد.  ولقــد أضــاف الســيد عــىي ســليمان مستشــار 
ات �ف المختلفــة والعمــل عــى تبــادل الخــ�ب

الفــاو واختيــار مــرص كدولــة  العالــ�ي لمنظمــة  انــه مــن خــالل مبــادرة الحــراك  النباتيــة  الــزراعي والصحــة  وزيــر الزراعــة للحجــر 
نموذجيــة يتــم حاليــا اختبــار حزمــة مــن تدابــ�ي اإلدارة المتكاملــة لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة ومــن بينهــا المكافحــة الحيويــة 
ي زيارة اىل وحدة انتاج المبيدات الحيوية  نامج التدري�ب ســات ومســببات األمراض.  وقد شــمل ال�ب باســتخدام المتطفالت والمف�ت
ح الســيد احمــد عــدلي مديــر وحــدة اإلنتــاج وفريــق العمــل أنشــطة الوحــدة وطــرق انتــاج المبيــدات الفطريــة  ة، حيــث �ش ف بالجــ�ي
ي مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة. كمــا زار الضيــوف معمــل المكافحــة 

وســية والنيماتوديــة ومــدي فاعليتهــا �ف يــة والف�ي والبكت�ي
ي اســتقبالهم الســيد حســام الجبالي مدير المعمل وفريق العمل، حيث تم التعريف بأنشــطة 

الحيوية بشــندويل ســوهاج وكان �ف
يــة،  بيــة الكميــة للعوائــل الح�ش المعمــل واقســامه ومراحــل أعمــال المكافحــة الحيويــة بــدءا مــن إعــداد البيئــات الصناعيــة وال�ت
ي إجــراء عمليــة حــرص وإطــالق لثالثــة أنــواع متطفــالت 

ســات، والعناكــب. وأيضــا قــام الوفــد بالمشــاركة �ف والمتطفــالت، والمف�ت
ي بعــض حقــول الــذرة الشــامية ذات االعمــار المناســبة للقيــام 

يكوجرامــا والثالــث مــن التلينمــوس �ف بيــض اثنــان مــن جنــس ال�ت
ف الجانــب الســوري والمــرصي  ات بــ�ي نامــج بالمناقشــات العلميــة القيمــة وتبــادل الخــ�ب ف هــذا ال�ب بعمليــات الفحــص واإلطــالق. تمــ�ي
ي ســورية توجــد خمســة 

ف فيهــا. ومــن الجديــر ذكــره انــه �ف ي تواجــه العاملــ�ي ي مجــال تطبيقــات المكافحــة البيولوجيــة والعقبــات الــ�ت
�ف

ي مناطقهــا. والجديــر بالذكــر، إنــه بمجــرد 
بيــة األعــداء الطبيعيــة ثالثــة منهــا عاملــه واثنــان تأثــرا بظــروف عــدم االســتقرار �ف معامــل ل�ت

عــت منظمــة الفــاو بوضــع برامــج تعــاون فنيــة لتقديــم الدعــم لــوزارة الزراعــة  ي مــرص، �ش
تأكيــد وجــود دودة الحشــد الخريفيــة �ف

، وتوفــ�ي األدوات والمصائــد الفرمونيــة والوســائل الخاصــة بمكافحــة هــذه اآلفــة ومســاعدة  ف وتدريــب عــدد كبــ�ي مــن المتخصصــ�ي
بيــة  ي تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة وتقديــم االستشــارات الفنيــة والعلميــة، إىل جانــب تطويــر المعامــل المرصيــة لل�ت

ف �ف المســؤول�ي
الكميــة لألعــداء الطبيعيــة. 

بعض أنشطة وقاية النبات يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( واملنظامت األخرى

أنشطة املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة – إقليم 

الرشق األدىن وشامل افريقيا

ات لمواجهة دودة الحشد الخريفية  اء المكافحة الحيوية من سوريا إل مرص للتدريب وتبادل الخ�ب الفاو تنظم زيارة لخ�ب
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20 يونيو/حزيران 2022، القاهرة 
ي 

�ف )المنظمــة(  المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة   أطلقــت 
بشــأن  العالميــة  العمــل  خطــة  اليــوم  إفريقيــا  وشــمال  األد�ف  ق  الــ�ش
منتــج  واحــد،  الخاصة: بلــد  الزراعيــة  للمنتجــات  األخــرصف  التطويــر 
إطــالق  وخالل فعاليــة  المنطقــة.  ي 

)OCOP( �ف أولويــة  ذو  واحــد 
الخطــة، �ح الدكتــور عبــد الحكيــم الواعــر، المديــر العــام المســاعد 
ق األد�ف وشــمال  لمنظمــة األغذيــة والزراعــة وممثلهــا اإلقليــ�ي للــ�ش
ي هــذه المنطقــة 

أفريقيــا: »يتمثــل مفتــاح حــل العديــد مــن التحديــات �ف
إلنتــاج  المســتدامة،  التنميــة  نحــو  والزراعــة  الغــذاء  قطــاع  تحــرك  ي 

�ف
العيــش  ســبل  ف  وتحســ�ي كفــاءة،  أكــ�ث  بطريقــة  جــودة  أكــ�ث  أغذيــة 
ي نفــس الوقــت الســتعادة أنظمتنــا 

للمجتمعــات المنتجــة للغــذاء، و�ف
«. وســتدعم  ي البيئيــة الهشــة والحفــاظ عــى الميــاه والتنــوع البيولــو�ب
 
ً
عالميــا أعلــن عنهــا  ي  الــ�ت أولويــة،  واحــد ذو  منتــج  واحــد،  بلــد  مبــادرة 

ي جهودهــا لتحويــل نظــم الغــذاء والزراعــة الوطنيــة نحــو المزيــد 
ي عــام 2021، البلــدان �ف

المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة �ف
مــن المرونــة واالســتدامة والشــمولية والكفــاءة. ويعتمــد النهــج القطــري للمبــادرة عــى تطويــر سالســل القيمــة للمنتجــات الزراعيــة 
الخاصــة ذات الجــودة االســتثنائية واإلمكانيــات غــ�ي المســتغلة لإلنتــاج ونمــو الســوق. وتســ� التدخــالت إىل دعــم وصــول صغــار 
ف  ف عــى النســاء والشــباب، وتحســ�ي كــ�ي ف واأل� الزراعيــة إىل األســواق عاليــة القيمــة، وتوليــد الدخــل للمجتمعــات مــع ال�ت المزارعــ�ي
ي للســكان. ويتمثــل أحــد العنــا� المحوريــة لخطــة العمــل 

ف التغذيــة واألمــن الغــذا�ئ اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والطاقــة، وتحســ�ي
ف والتســويق داخــل  اكــة وتبــادل المعرفــة بشــأن تخضــ�ي اإلنتــاج والتخزيــن والتجهــ�ي ي تعزيــز وتوســيع نطــاق االبتــكار وال�ش

العالميــة �ف
ف أنظمــة اإلنتــاج والتســويق للمنتجــات الزراعيــة الخاصــة، وتقليــل خســائر مــا  البلــدان وفيمــا بينهــا. وتهــدف المبــادرة إىل تحســ�ي
بعــد الحصــاد وهــدر الغــذاء، وتعزيــز التكيــف مــع المنــاخ واســتخدام التقنيــات الذكيــة للمنــاخ إىل الحــد األقــ� وزيــادة مســاهمتها 
ي ســبقت اإلطــالق، أعربــت مــرص واألردن ولبنــان  ة الــ�ت ي الفــ�ت

. و�ف ي
ف التغذيــة واألمــن الغــذا�ئ ي تحســ�ي

ة �ف ة أو غــ�ي المبــا�ش المبــا�ش
والمغــرب وســوريا وتونــس واليمــن عــن اهتمامهــا باالنضمــام إىل »خطــة العمــل العالميــة« وقدمــت منتجاتهــا ذات األولويــة للنظــر 
ي كلمــة لهــا مــن المقــر الرئيــ�ي 

ي مرحلــة التنفيــذ. وقالــت بيــث بيكــدول، نائبــة المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة �ف
فيهــا �ف

اك كل  ي رومــا: »الهــدف الرئيــ�ي مــن تنظيــم اإلطــالق اإلقليــ�ي لمبــادرة »بلــد واحــد، منتــج واحــد ذو أولويــة« هــو إ�ش
للمنظمــة �ف

 عــن الركــب«. وأعــرب وزراء الزراعــة مــن البلــدان المذكــورة أعــاله 
ً
ي هــذه المبــادرة، دون تــرك أحــد متخلفــا

عضــو بشــكل نشــط �ف
ي نظــم 

ف الضــوء عــى كيفيــة مواءمتهــا مــع جــداول أعمالهــم الوطنيــة وهــدف إجــراء التحــول �ف امهــم بالمبــادرة مســلط�ي ف عــن ال�ت
ف عن المؤسســات المالية الدولية والهيئات اإلقليمية  ي بلدانهم. وحددت حلقة نقاش تفاعلية ضمت ممثل�ي

الغذاء والزراعة �ف
اكــة لضمــان حــدوث  والمؤسســات البحثيــة بعــض النقــاط الرئيســية الســتخدام القــوة التمكينيــة لالســتثمار والسياســات وال�ش
ف لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وتخطــط منظمــة األغذيــة والزراعــة لوضــع  تدخــالت البلــدان بالدرجــة وال�عــة الالزمتــ�ي
ف البلــدان الســبعة مــن إجــراء تحليــل متعمــق لسلســلة القيمــة ســيكون بمثابــة أســاس لتطويــر  ي لتمكــ�ي برنامــج إقليــ�ي للتعــاون الفــ�ف
كاء  اكات مــن خــالل الحــوارات والمشــاركة مــع �ش اتيجيات االســتثمار وخطــط العمــل التفصيليــة. وســتدعم العمليــة إقامــة �ش اســ�ت

المــوارد والقطــاع الخــاص لالرتقــاء بسالســل القيمــة للوصــول إىل إمكاناتهــا الكاملــة. 
/https://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1542559 

ق األد�ن وشمال أفريقيا ي منطقة ال�ش
منظمة األغذية والزراعة تقود الجهود بشأن ندرة المياه �ن

28 يونيو/حزيران 2022، القاهرة، مرص 
شــو  المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة  العــام  المديــر   �ح 
دونيــو خــالل حفــل إطــالق المنصــة الفنيــة اإلقليمية حــول نــدرة الميــاه 
الزراعيــة  النظــم  تحويــل  ي 

�ف تســاعد  أن  يمكــن  المنصــة  هــذه  أن  اليــوم، 
واســتدامة،  ومرونــة  وشــمولية  كفــاءة  أكــ�ث  تصبــح  بحيــث  والغذائيــة 
وحيــاة  أفضــل  وبيئــة  أفضــل  وتغذيــة  أفضــل  إنتــاج  تحقيــق  أجــل  مــن 
كة لمنظمــة األغذيــة  أفضــل. وســتدعم المنصــة الفنيــة اإلقليمية المشــ�ت
ي توســيع نطــاق 

والزراعــة بشــأن نــدرة الميــاه مختلــف البلــدان والمناطــق �ف
امج والسياسات ذات الصلة بالمياه، للتعامل مع قضايا  اإلجراءات وال�ب
المســبوقة  غــ�ي  التحديــات  وســط  ي 

الغــذا�ئ األمــن  وانعــدام  الميــاه  نــدرة 
ي تواجههــا  لتغــ�ي المنــاخ، وأوجــه الضعــف االجتماعيــة واالقتصاديــة الــ�ت
البلــدان بســبب الكــوارث وحالــة عــدم االســتقرار. وأضــاف شــو: »يجــب 
اتيجية عــى جــدول أعمــال تغــ�ي  أن تــدرج قضيــة الميــاه بشــكل أكــ�ث اســ�ت
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امــج  ـع أو ال�ب ـ ـ ق األد�ف وشــمال إفريقيــا«. وعــى الرغــم مــن أن المنصــة ال تهــدف إىل تنفيــذ المشــاريـ ي منطقــة الــ�ش
المنــاخ العالــ�ي �ف

ف  ، إال أنهــا تطمــح ألن تكــون آليــة تعــاون أقاليميــة بشــأن الموضوعــات المتعلقــة بالميــاه، لتســيهل الحــوار والتواصــل بــ�ي بشــكل مبــا�ش
ي أثبتت جدواها،  ك، واالســتفادة من الحلول الفعالة والمســتدامة المتاحة ال�ت السياســات والعلوم، وت�يــــع عمليات التبادل المشــ�ت
ة  ، ســف�ي ة بســمة بنــت عــىي . مــن جانبهــا، قالــت صاحبــة الســمو الملــ�ي األمــ�ي ي

ي والمــا�ئ
وتشــجيع االبتــكارات، نحــو تعزيــز األمــن الغــذا�ئ

ي كلمتهــا خــالل حفــل إطــالق المنصــة: »بصفتهــا 
ق األد�ف وشــمال أفريقيــا، �ف منظمــة األغذيــة والزراعــة للنوايــا الحســنة لمنطقــة الــ�ش

اكات، فــإن المنصــة الفنيــة اإلقليمية قــادرة عــى تســهيل تبــادل المعلومــات، وخلــق التــآزر، وتعزيــز األنشــطة  منصــة للتعــاون والــ�ش
ي هــذه المنطقــة أو داخــل منظمــة األغذيــة والزراعــة، ولكــن عــ�ب مختلــف 

، ليــس فقــط �ف كة والتخطيــط الجمــاعي المســتقبىي المشــ�ت
ي يمكننــا جميعــا أن  ات المحليــة الــ�ت المناطــق واألقاليــم وخــارج نطــاق منظمــة األغذيــة والزراعــة. فهنــاك ثــروة مــن المعــارف والخــ�ب
ي المجــاالت المتعلقــة بالميــاه 

نتعلمهــا مــن بعضنــا البعــض«. ومــن المتوقــع أن تعــزز المنصــة مشــاركة مجتمعــات الممارســة الحاليــة �ف
نحــو مســتقبل أكــ�ث اســتدامة وأكــ�ث قــدرة عــى الصمــود. كمــا ستســهل تشــكيل فــرق متعــددة التخصصــات لمعالجــة الموضوعــات 
( والهــدف  ف بشــكل خــاص عى الهــدف 6 )الميــاه والــرصف الص�ي كــ�ي ــع تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، مــع ال�ت ـ ـ ـ المعقــدة وت�يـ
2 )القضــاء عــى الجوع( ومــا يرتبــط بهمــا مــن أهــداف، مــع مراعــاة الروابــط المتبادلــة عــ�ب أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى ذات 
ق األد�ف  الصلــة. بــدوره، قــال عبــد الحكيــم الواعــر، المديــر العــام المســاعد لمنظمــة األغذيــة والزراعــة وممثلهــا اإلقليــ�ي لمنطقــة الــ�ش
اكات والتبــادل والتعلــم،  حيبيــة خــالل حفــل اإلطــالق: »مــن خــالل الــدور الــذي تلعبــه كمركــز حيــوي للــ�ش ي كلمتــه ال�ت

وشــمال أفريقيــا �ف
ي تطوير ون�ش النهج واألدوات المناســبة لمعالجة ندرة المياه واألهداف المتعلقة بالمياه ع�ب مختلف أصحاب 

ستســاهم المنصة �ف
ف  ف والممولــ�ي ف التفاعــل مــع المانحــ�ي  زيــادة االســتثمارات مــن خــالل تمكــ�ي

ً
كاء«. وتابــع الواعــر: »ســتدعم المنصــة أيضــا المصلحــة والــ�ش

ف العــام والخــاص«. وســتوفر المنصــة معلومــات ومــواد حــول أربعــة موضوعــات رئيســية هي المرونــة  ف القطاعــ�ي وتعزيــز الحــوار بــ�ي
والتكيــف مــع تغــ�ي المنــاخ، وأدوات وتحليــالت إنتاجيــة الميــاه، ومــوارد الميــاه غــ�ي التقليديــة، وحوكمــة الميــاه.

 https://www.fao.org/neareast/news/view/ar/c/1565158 

جوائز منظمة األغذية والزراعة )الفاو(

جائزة منظمة األغذية والزراعة لالبتكار
ها واالتجار بها واســتهالكها ويؤدي إىل  ف ّ االبتكار طريقة إنتاج األغذية وتجه�ي يغ�ي
 وقــدرة عــى الصمــود واســتدامة. 

ً
بنــاء نظــم زراعيــة وغذائيــة أكــ�ث كفــاءة وشــمول

ي 
�ف الالمعــة  لالبتــكارات  تكريــم  هي  لالبتــكار  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  جائــزة 

أو  المنظمــات  ي 
�ف األعضــاء  إىل  المنظمــة،  واليــة  ضمــن  تنــدرج  ي  الــ�ت المجــاالت 

كاء مــن غــ�ي الــدول بمــا يشــمل المؤسســات واألفــراد، والمنظمــات الدوليــة/ الــ�ش
 ، ي

المــد�ف المجتمــع  ومجموعــات  البحثيــة،  أو  األكاديميــة  واألوســاط  اإلقليميــة، 
ي المنظمــة .

وهيئــات القطــاع الخــاص وموظــىف
المعاي�ي األساسية

ي مجــال 
ف مســاهمتها الناجحــة �ف ف عــى المؤسســة/ المنظمــة الفائــزة أن تبــ�يّ يتعــ�ي

مــن مجــاالت العمــل المتصلــة بواليــة المنظمــة مــن خــالل اســتيفاء أحــد المعايــ�ي 
التاليــة أو جميعهــا:

المعاي�ي الخاصة بالجائزة:
• 	. ف ف إىل المستهلك�ي ي أك�ث من مستوى من مستويات سالسل اإلمدادات من المزارع�ي

أن يؤثر االبتكار �ف
• ي يتــم 	  مــن خــالل ســمات تتبــع اســتدامة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة الــ�ت

ً
، مثــا ف ف والمســتهلك�ي ف المزارعــ�ي وأن يوّطــد الصلــة بــ�ي

االتجــار بهــا عــى بطاقــات التوســيم، واآلليــات المؤسســية المبتكــرة وغــ�ي ذلــك.
المعاي�ي العامة:

• جودة االبتكار وجدارته	
• الفائدة المحتملة واألثر واالستدامة	
• إمكانية التعميم	
• القيمة مقابل المال	
• دور الشباب )دون الـ 35 من العمر( و/أو النساء و/ أو المجموعات المهّمشة	

عملية االختيار 
ي يوجــد  ي البلــدان الــ�ت

شــيحات المقدمــة مــن جانــب مؤسســات وطنيــة أو إقليميــة أو عالميــة إىل ممثــىي المنظمــة )�ف احــات ال�ت تقــّدم اق�ت
ي ال يوجــد فيهــا ممثــل  ي البلــدان الــ�ت

ي المكاتــب اإلقليميــة واإلقليميــة الفرعيــة )�ف
فيهــا ممثــل معتمــد للمنظمــة( أو إىل ممثــىي المنظمــة �ف

ي موعــد أقصــاه 24 يوليــو/ تمــوز .2022 وُتمنــح الجائــزة لألنشــطة 
معتمــد للمنظمــة(، حســب االقتضــاء، إلحالتهــا إىل أمانــة الجوائــز �ف

ف الحاليــة. وســيقدم المديــر العــام الجائــزة إىل  ة الســنت�ي ي تســبق فــ�ت ف الــ�ت ة الســنت�ي ي حققــت إنجــازات ملحوظــة خــالل فــ�ت امــج الــ�ت وال�ب
ف بعــد المائــة  ي إطــار الــدورة الحاديــة والســبع�ي

 عــن المؤسســة الفائــزة خــالل حفــل خــاص ســيعقد �ف
ًّ

الفائــز ســواء أكان فــرًدا أم ممثــا
/ كانــون األول .2022 ة 9-5 ديســم�ب ي الفــ�ت

لمجلــس منظمــة األغذيــة والزراعــة �ف
/أيلول -عملية الفرز شيحات، يوليو/ تموز -إغالق الدعوة-أغسطس/آب -سبتم�ب : نهاية مايو/ أيار -الدعوة إىل تقديم ال�ت ي

اإلطار الزم�ن
/ كانون األول -حفل تسليم الجائزة. ي -عملية االختيار، ديسم�ب

ين الثا�ن / ت�ش ين األول -نوفم�ب أكتوبر/ ت�ش
 https://www.fao.org/fao-awards/innovation/about/ar

August 2022  ،86 العدد ، ق األد�ن ي البلدان العربية وال�ش
ة اإلخبارية لوقاية النبات �ن الن�ش 22



، والتخفيــف مــن أخطــار تغــ�ي المنــاخ، ومكافحــة اآلفــات  ي
ن الفــاو ومــرص لضمــان األمــن الغــذا�ئ تعزيــز الروابــط بــ�ي
النباتيــة العابــرة للحــدود مثــل دودة الحشــد الخريفيــة

19 - يونيو 2022، القاهرة، مرص
االنتــاج  مديــر  برئاســة  الفــاو  منظمــة  مــن  وفــد  ي 

التــىت  
لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول  النبــات،  ووقايــة  ي 

النبــا�ت
ي مــرص، 

النبــات، وممثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة �ف
والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة  اإلقليــ�ي  الممثــل  ونائــب 
وزيــر  معــاىلي  بســيادة  أفريقيــا  وشــمال  األد�ف  ق  للــ�ش
  . القصــ�ي ســيد  الســيد  ي 

األرا�ف واســتصالح  الزراعــة 
ي 

�ف الفــاو  لجهــود  تقديــره  عــن  الوزيــر  أعــرب  حيــث 
ايــد مــن ســكان العالــم  ف ي لعــدد م�ت

ضمــان األمــن الغــذا�ئ
والتخفيــف مــن اخطــار اآلفــات العابــرة للحــدود مثــل 
أن  القصــ�ي  الســيد  . واشــار  ي

الخريــىف الحشــد  دودة 
. ولهــذا تعمــل مــرص عــى مســارات  ي ليــس مجــرد مشــكلة زراعيــة، بــل هــو مشــكلة تتعلــق باألمــن المحــىي واإلقليــ�ي

العجــز الغــذا�ئ
ي عــن طريــق اســتصالح مناطــق جديــدة والتوســع الــرأسي مــن خــالل 

ي مــن خــالل التوســع األفــىت
متوازيــة لدعــم األمــن الغــذا�ئ

ي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لــإلدارة 
ف وزارة الزراعــة والفــاو وخاصــة �ف كة بــ�ي زيــادة اإلنتاجيــة واإلنتــاج. وأشــاد معاليــه بالجهــود المشــ�ت

ـع  ـ ـ ي العديــد مــن المشــاريـ
المتكاملــة لــدودة الحشــد الخريفيــة مــن خــالل مبــادرة الحــراك العالــ�ي لألفــة، وكذلــك جهــود الفــاو �ف

ي ووقاية 
ي مرص بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. ومن جانبه فقد �ح السيد جينغيوان شيا، مدير االنتاج النبا�ت

األخرى �ف
ي مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة. ولهــذا، تــم اختيارهــا 

النبــات بالمنظمــة أن مــرص تعتــ�ب واحــدة مــن أكــ�ث دول المنطقــة تقدمــا �ف
كدولــة رائــدة الختبــار التقنيــات المختلفــة لتقييــم حزمــة اإلدارة المتكاملــة لآلفــات للســيطرة عــى دودة الحشــد الخريفيــة مــن 
ي ظــل التحديــات العالميــة الحاليــة، فــان نتائــج هــذه التقنيــات ســتكون بمثابــة 

خــالل دعــم كبــ�ي مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة. و�ف
.  فيمــا ســلط ممثــل  ي

ي النهايــة تعزيــز األمــن الغــذا�ئ
ي المنطقــة الحتــواء دودة الحشــد الخريفيــة و�ف

خارطــة طريــق للــدول األخــرى �ف
ف منظمــة األغذيــة والزراعــة  ــخ الطويــل للتعــاون بــ�ي ـ ـ ـ ، الضــوء عــى التاريـ ن ي مــرص، الســيد نــرص الديــن حــاج األمــ�ي

منظمــة الفــاو �ف
، والتنميــة  ي

ي تهــدف إىل تحقيــق االســتدامة الزراعيــة واألمــن الغــذا�ئ ـع الفنيــة الــ�ت ـ ـ ي تنفيــذ العديــد مــن المشــاريـ
ووزارة الزراعــة �ف

ف المكتــب اإلقليــ�ي والجهــات  ، المســؤول اإلقليــ�ي لوقايــة النباتــات عــى التعــاون المثمــر بــ�ي ن الريفيــة.  وقــد أكــد الســيد ثائــر ياســ�ي
ي ذلــك معاهــد البحــوث، والمديريــات الزراعيــة، واإلدارات المركزيــة للحجــر الــزراعي واإلرشــاد 

ي وزارة الزراعــة بمــا �ف
المعنيــة �ف

 ، وع العمــل العالــ�ي ـع الفنيــة الســابقة واآلن مــع مــ�ش ـ ـ ، »انــه مــن خــالل المشــاريـ ف الــزراعي والمكافحــة. وتابــع الســيد ثائــر ياســ�ي
دعمــت منظمــة الفــاو مــرص مــن أجــل تعزيــز قدراتهــا للتخفيــف مــن مخاطــر وإدارة دودة الحشــد الخريفيــة«. حيــث تــم القيــام 
ي مجــال المراقبــة والتعــرف عــى اآلفــة 

ف قدراتهــم �ف ف والكــوادر الفنيــة عــى تحســ�ي بالعديــد مــن اإلجــراءات لمســاعدة المزارعــ�ي
ف  ف الحقليــة )FFS( لزيــادة وعي المزارعــ�ي وكذلــك المكافحــة البيولوجيــة. وأضــاف أن منظمــة الفــاو تبنــت نهــج مــدارس المزارعــ�ي
ي  ي إحــدى المحافظــات الــ�ت

وتنفيــذ حلــول مســتدامة إلدارة اآلفــات. وتــم االتفــاق خــالل االجتمــاع عــى اســتضافة مؤتمــر إقليــ�ي �ف
ف مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والــوزارة وأصحــاب  جــرت فيهــا إجــراءات مكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة. ســيتم دعــوة ممثلــ�ي
ي هــذا المجــال. كمــا حــرصف االجتمــاع الدكتــور محمــد عبــد المجيــد 

المصلحــة اآلخريــن للتعــرف عــى تجــارب مــرص والنجاحــات �ف
رئيــس لجنــة مبيــدات اآلفــات الزراعيــة ولجنــة دودة الحشــد الخريفيــة، الســيد الدكتــور محمــد ســليمان، رئيــس مركــز البحــوث 
الزراعيــة، والدكتــور إبراهيــم الجبــوري، رئيــس الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات، والدكتــور عــىلي ســليمان مستشــار وزيــر الزراعــة 
ف العالقــات الزراعيــة الخارجيــة والدكتــور أحمــد العطــار رئيــس  للحجــر الــزراعي والصحــة النباتيــة والدكتــور ســعد مــوىس مــ�ش

االدارة المركزيــة للحجــر الــزراعي وبعــض ممثــىي منظمــة الفــاو والــوزارة.
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ق االد�ن وشــمال افريقيــا يراجــع التحديــات والفــرص  	 ي منطقــة الــ�ش
المديــر العــام المســاعد لمنظمــة الفــاو �ن

ي ووقايــة النبــات بالمنظمــة
ي الســيد جينغيــوان شــيا، مديــر االنتــاج النبــا�ت

واألولويــات مــع مديــر االنتــاج النبــا�ت

ق االد�ف  عقــد المديــر العــام المســاعد لمنظمــة الفــاو بالــ�ش
 مــع 

ً
وشــمال افريقيــا الدكتــور عبــد الحكيــم الواعــر اجتماعــا

ي ووقايــة النبــات 
الســيد جينغيــوان شــيا، مديــر االنتــاج النبــا�ت

ف ممثــل  بالمنظمــة بحضــور الســيد نــرص الديــن حــاج االمــ�ي
امــج و الســيد  ي مــرص وجــان مــارك فــورس مديــر ال�ب

الفــاو �ف
الجبــوري  ابراهيــم  و  النبــات  وقايــة  مســؤول  ن  ياســ�ي ثائــر 
االجتمــاع  عــرض  لقــد  لوقايــة  العربيــة  الجمعيــة  رئيــس 
ي 

اتيجية واألولويــات �ف التحديــات والفــرص والخطــط االســ�ت
ي 

المنطقــة ونشــاطات المشــاريــــع ذات العالقــة باالنتــاج النبــا�ت
ي المنطقــة.

النبــات �ف ووقايــة 

ق  	 ي مــرص كدولــة تجريبيــة لمنطقــة الــ�ش
متابعــة أنشــطة الحــراك العالــمي لمكافحــة دودة الحشــد الخريفيــة �ن

األد�ن وشــمال إفريقيــا

19 -يونيو 2022، القاهرة، مرص

ي ووقايــة النبــات بالمنظمــة الســيد / 
عقــد مديــر االنتــاج النبــا�ت

ن المســؤول اإلقليــ�ي  جينغيــوان شــيا والســيد / ثائــر ياســ�ي
الدكتــور  برئاســة  وزاري  وفــد  مــع  اجتماعــا  النبــات  لوقايــة 
الزراعيــة  المبيــدات  لجنــة  رئيــس  المجيــد  عبــد  محمــد 
مــن  وبعــض  مــرص  ي 

�ف العالــ�ي  الحــراك  لمبــادرة  والمنســق 
أعضــاء لجنــة دودة الحشــد الخريفيــة.  وخــالل االجتمــاع، 
الوطنيــة  للخطــة  الرئيســية  الممارســات  المجيــد  عبــد  قــدم 
الخاصــة بالمكافحــة المتكاملــة لــدودة الحشــد الخريفيــة ومــا 
وع. وتم االتفاق عى استضافة  تم تنفيذه من أنشطة الم�ش
ي إحــدى محافظــات مــرص حيــث تنفــذ فيهــا 

مؤتمــر إقليــ�ي �ف
دعــوة  وســيتم  الخريفيــة.  الحشــد  دودة  مكافحــة  إجــراءات 

ف مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والــوزارة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن لالطــالع عــى تجــارب مــرص والنجاحــات المتحققــه  ممثلــ�ي
ي هــذا المجــال.

�ف

ي القاهرة -مرص 	
وفد منظمة األغذية والزراعة يزور وحدة إنتاج المبيدات الحيوية �ن

ي مجــال المكافحــة 
ـهــدف االطــالع عــى منجــزات مــرص �ف وبـ

بمنظمــة  النبــات  ووقايــة  ي 
النبــا�ت اإلنتــاج  مديــر  زار  الحيويــة 

النبــات  لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول  والزراعــة  األغذيــة 
ق األد�ف وشــمال إفريقيــا، والمستشــار اإلقليــ�ي  بمنطقــة الــ�ش
ة. حيــث تــم  ف ي الجــ�ي

بزيــارة وحــدة إنتــاج المبيــدات الحيويــة �ف
ي مجــال إنتــاج المبيــدات الحيويــة 

عــرض أنشــطة الوحــدة �ف
وســية والديــدان الخيطيــة. وناقــش  يــة والف�ي الفطريــة والبكت�ي
وع الحراك العال�ي  الوفد دعم الفاو المرتقب من خالل م�ش
وكيفيــة زيــادة قــدرات الوحــدة إلنتــاج المبيــدات الحيويــة عــى 
مســتو�ي كــ�ي وذلــك للســيطرة عــى دودة الحشــد الخريفيــة 
مــن  المعمــل  لــه  بمــا وصــل  إعجابــة  الوفــد  ي مرص.وأبــدى 

�ف
يــا وطلــب تطويــر قدرتهــا اإلنتاجيــة لتصــل  انتــاج تجــاري للبكت�ي

ي احتياجــات مــرص منهــا. اىل مســتوى يلــ�ب
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وفد من منظمة األغذية والزراعة يزور معمل األعداء الطبيعية بجنوب مرص-سوهاج 	

  20 يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
ي ووقايــة النباتــات بمنظمــة األغذيــة 

زار مديــر اإلنتــاج النبــا�ت
بمكتــب  النباتــات  لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول  والزراعــة، 
اإلقليــ�ي  النبــات  وقايــة  ومستشــار   ، االقليــ�ي المنظمــة 
معمــل  بزيــارة  إفريقيــا  وشــمال  األد�ف  ق  الــ�ش لمنطقــة 
ي شــندويل -ســوهاج. حيــث قــد تــم 

المكافحــة البيولوجيــة �ف
تحديــث هــذا المختــ�ب وتعزيــزه بدعــم مــن منظمــة األغذيــة 
وع  TCP / EGY / 3706. واطلع  والزراعة من خالل الم�ش
وفــد المنظمــة خــالل الزيــارة عــى العديــد مــن عمليــات االكثار 
المتطفــالت  بعــض  ذلــك  ي 

بمــا �ف الطبيعيــة،  الكــ�ي لألعــداء 
بيــة عوائــل  ل�ت المختلفــة  والطــرق  والعناكــب،  ســات  والمف�ت

ف تأثــ�ي اســتخدام  ات. كمــا تــم تنظيــم زيــارة ميدانيــة لحقــول الــذرة حيــث تــم إطــالق الطفيليــات. وناقــش الوفــد مــع المزارعــ�ي الحــ�ش
ح بعــض اإلجــراءات  ة، وشــهد الوفــد النتائــج الواعــدة للتجربــة واقــ�ت ي مكافحــة الحــ�ش

يــا الباســيليس �ف هــذه المتطفــالت مــع بك�ت
ي األنشــطة القادمــة.

ي ســيتم تنفيذهــا �ف الــ�ت

ي الدولــة التجريبيــة – 	
ي تنفيــذ أنشــطة الحــراك العالــمي �ن

ممارســة عمليــة حقليــة لمتابعــة التقــدم المحــرز �ن
مرص-ســوهاج

20 يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
لغرض االطالع عى التطبيق العمىي لبعض أنشطة الحراك 
العالــ�ي لــدودة الحشــد الخريفيــة إىل صعيــد مــرص، قــام مديــر 
ي ووقايــة النباتــات بمنظمــة األغذيــة والزراعــة، 

اإلنتــاج النبــا�ت
المنظمــة  بمكتــب  النباتــات  لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول 
ق  ، ومستشــار وقايــة النبــات اإلقليــ�ي لمنطقــة الــ�ش االقليــ�ي
ي 

�ف الــذرة  حقــول  بعــض  اىل  بزيــارة  إفريقيــا  وشــمال  األد�ف 
محطــة بحــوث شــندويل -مركــز البحــوث الزراعية-ســوهاج. 
لتنفيــذ  الزراعــة  وزارة  قبــل  مــن  المحطــة  اختيــار  تــم  حيــث 
الحشــد  لــدودة  المتكاملــة  المكافحــة  حزمــة  أنشــطة  بعــض 
التكنولوجيــة  التقييمــات  بعــض  تضمنــت  ي  والــ�ت الخريفيــة 

ي موســم الــذرة الســابق مثــل تأثــ�ي أصنــاف الــذرة المختلفــة، وكثافــة النباتــات، ومواعيــد الزراعــة، والزراعــة 
ي تــم تنفيذهــا �ف الــ�ت

البينيــة مــع المحاصيــل البقوليــة األخــرى، والمكافحــة البيولوجيــة، والمكافحــة الكيميائيــة. ومــن الجديــر ذكــره بــان وزارة الزراعــة 
ي ســيتم  . وشــاهد وفــد منظمــة الفــاو بعــض حقــول الــذرة الــ�ت ستســتأنف تقييــم نفــس االتقانــات خــالل موســم زراعــة الــذرة الحــاىلي

زراعتهــا هــذا الموســم لتقييــم تأثــ�ي بعــض الممارســات الزراعيــة عــى انتشــار دودة الحشــد الخريفيــة.

ي دندرة، قنا -مرص  	
ن الحقلية لدودة الحشد الخريفية �ن مدرسة المزارع�ي

 21 -يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
ي 

ي زيــارة جانبيــة إىل صعيــد مــرص، قــام مديــر اإلنتــاج النبــا�ت
�ف

والمســؤول  والزراعــة،  األغذيــة  بمنظمــة  النباتــات  ووقايــة 
 ، االقليــ�ي المنظمــة  بمكتــب  النباتــات  لوقايــة  اإلقليــ�ي 
األد�ف  ق  الــ�ش لمنطقــة  اإلقليــ�ي  النبــات  وقايــة  ومستشــار 
ف  المزارعــ�ي مــدارس  تنفيــذ  دور  بمتابعــة  إفريقيــا  وشــمال 
ي مــرص. 

ي الســيطرة عــى دودة الحشــد الخريفيــة �ف
الحقليــة �ف

ي ومناقشــات وجًهــا لوجــه مــع مــزارعي الــذرة  ي اجتمــاع جانــ�ب
و�ف

ف  ، أبــرز المزارعــون كيــف عــزز نهــج مــدارس المزارع�ي ف المحليــ�ي
ات، واتخاذ القرار،  ي نقل المعرفة والخ�ب

الحقلية مهاراتهم �ف
الخريفيــة.  الحشــد  دودة  إلدارة  المناســبة  الحلــول  وإيجــاد 
ي هــذه التجربــة مــع اآلفــات  ورة تبــ�ف وأكــد المزارعــون عــى �ف

ف الحقليــة  ي حقولهــم. كمــا وتــم إجــراء مناقشــات شــاملة مــع الســيد محمــد مــوس، ميــ� مــدارس المزارعــ�ي
والمحاصيــل األخــرى �ف

ف الحقليــة وكيفيــة تطويــر مثــل هــذه المبــادرات للمحاصيــل األخــرى. الستكشــاف الــدروس المســتفادة مــن مــدارس المزارعــ�ي
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ن إلدارة دودة الحشد الخريفية-زيارة مركز أسوان 	 ي اإلنتاج االكمي لألعداء الطبيعي�ي
الفاو تستكشف إمكانات مرص �ن

22 -يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
ي ووقايــة النباتــات بمنظمــة األغذيــة 

قــام مديــر اإلنتــاج النبــا�ت
بمكتــب  النباتــات  لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول  والزراعــة، 
اإلقليــ�ي  النبــات  وقايــة  ومستشــار   ، االقليــ�ي المنظمــة 
ق األد�ف وشــمال إفريقيــا بزيــارة مركــز خدمــات  لمنطقــة الــ�ش
ي عــام 2004 

ي أســوان. تأســس المركــز �ف
الزراعــة الحيويــة �ف

كمبــادرة بدعــم مــن برنامــج األغذيــة العالــ�ي ووزارة الزراعــة 
والمبيــدات  للبيئــة  الصديقــة  الحيويــة  األســمدة  لتقديــم 
الحيويــة لمناطــق االســتصالح الجديــدة، وال ســيما بالقــرب 
مــع  الفــاو  وفــد  وناقــش  أســوان.  -جنــوب  نــا�  ة  بحــ�ي مــن 
بيــة الكميــة  إدارة المركــز كيفيــة تعزيــز قــدرات المركــز عــى ال�ت
الخريفيــة  الحشــد  دودة  الســتهداف  الطبيعيــة  لألعــداء 
والــدول  مــرص  ي 

�ف تطبيقهــا  ســيتم  ي  الــ�ت األخــرى  واآلفــات 
والقــدرات  بالمركــز  اعجابــه  الوفــد  ابــدى  ولقــد  المجــاورة. 

العالميــة. المراكــز  مســتوى  اىل  بــه  للنهــوض  المناســب  التمويــل  إيجــاد  ورة  و�ف بالمركــز  المتوفــره  يــة  والب�ش اللوجســتية 

ي مرص  	
ي مكافحة سوسة النخيل الحمراء �ن

ن الحقلية �ن ممارسة عملية لمدرسة المزارع�ي

22 -يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
الرئيســية  اآلفــات  مــن  الحمــراء  النخيــل  سوســة  تعتــ�ب 
ي تســبب آثــاًرا ســلبية  العابــرة للحــدود لنخيــل التمــر والــ�ت
وعواقــب  ف  المزارعــ�ي عيــش  وســبل  التمــور  إنتــاج  عــى 
. قدمــت منظمــة  ي

ي والمجتمــع الريــىف
عــى األمــن الغــذا�ئ

ة لتعزيــز قــدرات  األغذيــة والزراعــة مســاعدة فنيــة كبــ�ي
ي زيــارة 

ف عــى إدارة سوســة النخيــل الحمــراء. �ف المزارعــ�ي
جانبية إىل مرص، قام وفد من منظمة األغذية والزراعة 
ي ووقايــة النباتــات بالمنظمــة، 

بقيــادة مديــر اإلنتــاج النبــا�ت
والمســؤول اإلقلي�ي لوقاية النباتات بالمكتب اإلقلي�ي 
ق  ي الــ�ش

للمنظمــة، ومستشــار وقايــة النبــات اإلقليــ�ي �ف
ف الحقلية  األد�ف وشمال إفريقيا، بزيارة مدرسة المزارع�ي
وقــد  مــرص.  صعيــد  أســوان،  بنبــان،  ي 

�ف التمــر  لنخيــل 
وع  ي لمــ�ش أشــار الدكتــور محمــد كمــال -المنســق الوطــ�ف
ف  ي مــرص، إن مدرســة المزارعــ�ي

سوســة النخيــل الحمــراء �ف
الحقليــة )FFS( تأسســت مؤخــًرا وتــم تشــكيلها مــن قبــل 
. وخــالل الزيــارة،  ف 18 مزارًعــا محلًيــا مــن صغــار المزارعــ�ي
أهــم اآلفــات واألمــراض  ســلط المزارعــون الضــوء عــى 
ي حقولهــم. وطلبــوا 

ي تتحــدى إنتاجيــة نخيــل التمــر �ف الــ�ت
األغذيــة  منظمــة  مــن  والجهــود  الدعــم  مــن  المزيــد 
والزراعــة للحــد مــن انتشــار اآلفــة وخســائر المحصــول. 
وخــالل المناقشــة، أكــد جينغيــوان شــيا، مديــر االنتــاج 
مــدارس  قيمــة  عــى  بالمنظمــة  النبــات  ووقايــة  ي 

النبــا�ت
ي 

�ف ف  المزارعــ�ي مشــاركة  تعزيــز  ي 
�ف الحقليــة  ف  المزارعــ�ي

ي معرفــة  ف الحقليــة هي شــكل مــن أشــكال التعليــم الــذي يبــ�ف برنامــج المكافحــة المتكاملــة لآلفــات. وذكــر أن مــدارس المزارعــ�ي
ف الحقليــة، ألــىت الســيد إبراهيــم الجبــوري،  . خــالل جلســة مــدارس المزارعــ�ي ي ف مــن خــالل أســاليب التعلــم التجريــ�ب المزارعــ�ي
ي تؤثــر عــى نخيــل التمــر. بينمــا  ة عــن اآلفــات الرئيســية الــ�ت مستشــار منظمــة األغذيــة والزراعــة اإلقليــ�ي لوقايــة النباتــات محــا�ف
ف المبــادئ الرئيســية لــإلدارة المتكاملــة لآلفــات لسوســة  ، المســؤول اإلقليــ�ي لوقايــة النباتــات، للمزارعــ�ي ن عــرض الســيد ثائــر ياســ�ي
. وأجــرى وفــد المنظمــة خــالل الزيــارة فحصــا ظاهريــا لبعــض  ي الــزراعي النخيــل الحمــراء وكيفيــة إجــراء تحليــل النظــام اإليكولــو�ب
ف وكيفيــة أداء بعــض  أشــجار النخيــل الحمــراء المصابــة. وتــم توضيــح كيفيــة تشــخيص االصابــة بسوســة النخيــل الحمــراء للمزارعــ�ي

الممارســات الجيــدة لوقــف انتشــار اإلصابــة. 
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زيارة مركز تدريب الكالب الشامة للسوسة BugVap بالقاهرة  	

 23 - يونيو 2022 ، القاهرة ، مرص
مــن  واحــدة  الشــامة Dog Sniffer هي  الــكالب 
سوســة  عــن  المبكــر  للكشــف  األساســية  األدوات 
ي بعض البلدان، 

النخيل الحمراء. تم اختباره جيًدا �ف
ولكنــه ال يــزال غــ�ي معتمــد بالكامــل مــن قبــل أي مــن 
الســلطات، عــى الرغــم مــن أن دقــة الكشــف تصــل 
ي ووقايــة 

إىل أكــ�ث مــن 80٪؛ قــام مديــر اإلنتــاج النبــا�ت
لوقايــة  اإلقليــ�ي  والمســؤول  النباتــات بالمنظمــة، 
وقايــة  ومستشــار   ، اإلقليــ�ي بالمكتــب  النباتــات 
إفريقيــا  وشــمال  األد�ف  ق  الــ�ش ي 

�ف اإلقليــ�ي  النبــات 
ي تفاصيــل 

بزيــارة موقــع تدريــب الــكالب والتحقيــق �ف
ي مــرص؛ وخلــص 

كــة �ف عمليــة الكشــف مــع ممثــل ال�ش
ورة إدراج هــذه التقنيــة ضمــن سلســلة  الوفــد إىل �ف
ـهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة  ي تجريـ االختبــارات الــ�ت

ة العــام المقبــل  ي محــا�ف
كــة ســيلىت اح مــن المستشــار اإلقليــ�ي بــأن ممثــل ال�ش بالتعــاون مــع جامعــة الملــك فيصــل. تــم تقديــم اقــ�ت

خــالل المؤتمــر العالــ�ي لوقايــة النبــات الــذي تنظمــه منظمــة األغذيــة والزراعــة.

المغــرب  	 لبلــدان  الوطنيــة  القــدرات  بتعزيــز  الطــوارئ  لحــاالت  واالســتجابة  االســتعداد   « وع  مــ�ش إطــالق 
ي 

ي شــمال افريقيــا« -/“TCP/SNE/3901” �ن
ي للتخفيــف مــن تأثــ�ي ومخاطــر دودة الحشــد الخريفيــة �ن العــر�ب

موريتانيــا.

نظــم مكتــب شــبه اإلقليــ�ي لمنظمــة 
المتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة 
بشــمال أفريقيــا ورشــة عمــل إلنطــالق 
واالســتجابة  »االســتعداد  وع  مــ�ش
القــدرات  بتعزيــز  الطــوارئ  لحــاالت 
ي  العــر�ب المغــرب  لبلــدان  الوطنيــة 
ومخاطــر  تأثــ�ي  مــن  للتخفيــف 
شــمال  ي 

�ن الخريفيــة  الحشــد  دودة 
ي  افريقيــا« ضمــن برنامــج التعــاون الفــ�ف
انعقــدت   .”TCP/SNE/3901“/
نواكشــوط،  مدينــة  ي 

�ف العمــل  ورشــة 
2 يونيــو  31 مايــو إىل  موريتانيــا، مــن 
المنســقون  فيهــا  وشــارك   .2022

اء مــن إدارة وقايــة  ي موريتانيــا، خــ�ب
اء مــن مركــز البحــث الــزراعي �ف ، خــ�ب ي ي دول المغــرب العــر�ب

اء الوطنيــون �ف الوطنيــون والخــ�ب
إطــالق  الورشــة  هــذه  الفــاو. تــَم خــالل  مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة  اء  ق وخــ�ب المــ�ش مــن دول  اء  ي موريتانيــا، خــ�ب

النبــات �ف
ي مــن أجــل توســيع االســتجابة اإلقليميــة لــدودة الحشــد الخريفيــة،  ي بلــدان المغــرب العــر�ب

وع اإلقليــ�ي لمنظمــة الفــاو �ف المــ�ش
ي شــمال إفريقيــا )الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا 

 Spodoptera frugiperda، وتعزيــز قــدرات اإلدارة والتأهــب لخمســة بلــدان �ف
ي االنتشــار ال�يــــــع 

والمغــرب وتونــس( للتخفيــف مــن تأثــ�ي ومخاطــر دودة الحشــد الخريفيــة ، حيــث تســتمر هــذه اآلفــة الغازيــة �ف
ي وســبل العيــش الريفيــة. 

ي خاصــة الــذرة واألرز ومهــددة األمــن الغــذا�ئ
ي اإلنتــاج الغــذا�ئ

اًرا جســيمة �ف إىل بلــدان جديــدة مســببة أ�ف
ي مجــال بيولوجيــا 

مــن أبــرز أهــداف ورشــة العمــل: رفــع مســتوى الــوعي حــول دودة الحشــد الخريفيــة؛ بنــاء القــدرات الفنيــة �ف
ف والمــدارس  المدربــ�ي المكافحــة، إســتخدام تطبيــق FAMEWS والمكافحــة مــن خــالل تدريــب  ومراقبــة اآلفــة وأنجــع  طــرق 
ي البلــدان المغاربيــة 

وع وأنشــطته  باإلضافــة اىل وضعيــة دودة الحشــد الخريفيــة �ف الحقليــة. خــالل 3 أيــام، تــم عــرض المــ�ش
ف دول المغــرب  ي مجــال إدارة دودة الحشــد الخريفيــة بــ�ي

ات والتجــارب �ف ف لتبــادل الخــ�ب الخمســة. كذلــك فتــح المجــال للمشــارك�ي
بلــد. ي كل 

�ف وع  المــ�ش لتنفيــذ  عمــل وطنيــة  إلعــداد خطــة  الجمــاعي  والعمــل  الجهــود  تنســيق  ق،  والمــ�ش ي  العــر�ب
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االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات، منظمــة األغذيــة والزراعــة تعقــد ورشــة عمــل إقليميــة ســنوية مــع البلــدان  	
ق األد�ن وشــمال إفريقيــا األعضــاء مــن الــ�ش

أربعاء, 03 أغسطس 2022, 07:48

عقــد 
ُ
تونــس، 4-1 أغســطس 2022: ت

ف  ورشــة العمــل اإلقليميــة الســنوية بــ�ي
ق  الــ�ش منطقــة  ي 

�ف األعضــاء  البلــدان 
  )NENA(إفريقيــا وشــمال  األد�ف 
العاصمــة،  تونــس  ي 

�ف األســبوع  هــذا 
النباتــات  وقايــة  برامــج  ف  لتحســ�ي
التعــاون  تشــجيع  مــع  وتحديثهــا 
تنظيــم ورشــة  تــم   . والــدوىلي اإلقليــ�ي 
المكتــب  قبــل  مــن  المختلطــة  العمــل 
والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة  اإلقليــ�ي 
الفــرعي  اإلقليــ�ي  والمكتــب  )الفــاو( 

ق  ي الــ�ش
ق األد�ف وشــمال أفريقيــا، بالتعــاون مــع أمانــة االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات )IPPC( ومنظمــة وقايــة النباتــات �ف للــ�ش

اء، بمــن فيهــم ممثلــون رســميون  وة الســمكية .اســتأنف العديــد مــن الخــ�ب األد�ف )NEPPO( ووزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة والــ�ث
مــن الجزائــر والســعودية وليبيــا ولبنــان والمغــرب وموريتانيــا وســوريا ومــرص والعــراق واألردن وإيــران واليمــن وقطــر والســودان 
ي فرضهــا جائحــة  اضيــة بســبب القيــود الــ�ت ف مــن التبــادالت االف�ت ة هــذا العــام. بعــد عامــ�ي والكويــت وتونــس، اجتماعاتهــم المبــا�ش
ف لتبــادل المعلومــات المحدثــة حــول آفــاق  ي الطريــق للمشــارك�ي

.COVID-19لمــدة أربعــة أيــام، يمهــد هــذا المنتــدى االســتثنا�ئ
ق األد�ف وشــمال إفريقيــا. قدمــت االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات تقريــرًا عــن نتائــج  ف بلــدان منطقــة الــ�ش التنســيق والتعــاون بــ�ي
المشــاورات الفنيــة حــول المعايــ�ي الدوليــة لتدابــ�ي الصحــة النباتيــة)ISPMs( ، فضــًا عــن تحديثــات بشــأن أنشــطة لجنــة معايــ�ي 
ي ورشــة العمــل بمراجعــة التعليقــات 

االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات ولجنــة التنفيــذ وتنميــة القــدرات .)IC( يقــوم المشــاركون �ف
ي NENA عى مســودة المعاي�ي والوثائق األخرى لالتفاقية. كما تركز ورشــة العمل عى المشــاريــــع 

الواردة من البلدان األعضاء �ف
ي البلــدان، وكيفيــة 

ي �ف الحاليــة، باإلضافــة إىل دراســة حــول التدابــ�ي والمعايــ�ي الدوليــة المتعلقــة بحمايــة النباتــات والتنــوع البيولــو�ب
وة الســمكية، إىل اآلثــار  ي كلمتــه اإلفتتاحيــة، أشــار إليــاس حمــزة، وزيــر الزراعــة والمــوارد المائيــة والــ�ث

تســهيل التجــارة اآلمنــة. �ف
ق األد�ف  ي منطقــة الــ�ش

ات والفطريــات عــى النباتــات �ف وســات والحــ�ش الضــارة لألمــراض وانتشــار اآلفــات والطفيليــات والف�ي
ُيفقــد ســنوًيا  العالــ�ي  إنتــاج المحاصيــل  المائــة مــن  ي 

40 �ف وشــمال إفريقيــا. تقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة أن مــا يصــل إىل 
ي تونــس الــذي قــ�ف عــى 8000 هكتــار مــن المناطــق 

بســبب اآلفــات. وخــ�ي مثــال عــى ذلــك هــو التلــوث غــ�ي المســبوق لآلفــات �ف
ي  ي المائــة. وقــد نتــج هــذا عــن مــرض اللفحــة الناريــة أثنــاء تبــ�ف

القابلــة للزراعــة وصــوال إىل 3100 هكتــار، أو خســارة بنســبة 61 �ف
ات. وأشــار عبــد الحكيــم الوعــر، مســاعد المديــر العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة  زراعــة األشــجار، أو زراعــة األشــجار والشــج�ي
ي 

امهــا يســاعد البلــدان �ف ق األد�ف وشــمال أفريقيــا، إىل أن »تطبيــق معايــ�ي الصحــة النباتيــة الدوليــة واح�ت والمنســق اإلقليــ�ي للــ�ش
ي أوروبــا وآســيا 

ف وصــول صادراتهــا الزراعيــة إىل األســواق العالميــة والدخــول اىل أكــ�ث األســواق تنافســية �ف المنطقــة عــى تحســ�ي
ًا  ي تهــدد صحــة اإلنســان، فــإن اســتمرار انتشــار اآلفــات واألمــراض النباتيــة يشــكل تهديــدًا خطــ�ي وأمريــكا. باإلضافــة إىل األخطــار الــ�ت
ي الريــف. أكــد 

ي العالــم وتهــدد ســبل العيــش �ف
ي لحقــت بالزراعــة تــؤدي إىل تفاقــم مشــكلة الجــوع �ف ار الــ�ت . إن األ�ف ي

لألمــن الغــذا�ئ
ي مجــال صحــة 

ف � اإلتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات أســامة الليــسي عــى الــدور األســاسي الــذي تلعبــه األســاليب المبتكــرة �ف أمــ�ي
ف بــأن المعايــ�ي الوقائيــة الدوليــة للصحــة النباتيــة هي المفتــاح لتفــادي  ــر المشــارك�ي

َّ
ي الغــذاء للجميــع. وذك

ي ضمــان الحــق �ف
النبــات �ف

ي جميــع مناطــق العالم.«اإلتفاقيــة الدوليــة لوقايــة 
ي اآلفــات الطارئــة �ف

عمليــات اإلبــادة المكلفــة واإلســتجابات المكلفــة لتفــ�ش
. تظــل أمانــة اإلتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات  ي حمايــة النباتــات ومكافحــة الجــوع عــى نطــاق عالــ�ي

النباتــات لهــا دور مهــم �ف
كة.  ي تحقيــق مهمتنــا المشــ�ت

مــة بالعمــل مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــات الوطنيــة واإلقليميــة لوقايــة النباتــات �ف ف مل�ت
أي لحمايــة المــوارد الزراعيــة والطبيعيــة مــن اآلفــات واألمــراض الغازيــة.  كمــا نعمــل أيًضــا عــى تســهيل التجــارة اآلمنــة ليــس فقــط 
ي إطعــام ســكان العالــم 

ي ستســاعد �ف للنباتــات والمنتجــات النباتيــة والمــواد الخاضعــة للرقابــة ولكــن أيًضــا للمحاصيــل الزراعيــة الــ�ت
ي ورشــة العمــل أيًضــا مخــاوف المنطقــة مــن اآلفــات النباتيــة 

اء صحــة النبــات �ف ايــد. يعالــج خــ�ب ف الذيــن يعانــون مــن الجــوع بشــكل م�ت
ي تهــدد أشــجار النخيــل، ودودة  . مــن بينهــا سوســة النخيــل الحمــراء الــ�ت ي

ي تهــدد التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذا�ئ األكــ�ث إلحاًحــا والــ�ت
ي تســبب مــرض ذبــول المــوز،  ي تهاجــم الحبــوب مثــل الــذرة، والســاللة اإلســتوائية الرابعــة مــن الفطــر  Fusarium  الــ�ت الحشــد الــ�ت

ي عــى أشــجارالزيتون. 
ي تقــ�ف يــا Xylella fastidiosa الــ�ت والبكت�ي

https://www.ippc.int/ar/news/press-release-ippc-fao-hold-an-annual-regional-workshop-with-near-east-and-north-
africa-member-countries/
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ق االد�ن وشــمال افريقيــا لمنظمــة الفــاو الدكتــور عبــد الحكيــم  	 المديــر العــام المســاعد والممثــل االقليــمي للــ�ش
الواعــر يــزور االردن

ي
-الحكومة: األردن يتطلع ألن يكون مركزا إقليميا لألمن الغذا�ئ

https://bit.ly/3BUT4xG                                                                          
ي
اتيجية بعيدة لألمن الغذا�ئ  -الفاو: األردن لديه نظرة اس�ت

 https://www.rumonline.net/article/619593#.Yt-Tu8X0iBc.whatsapp 
ي                                

ي األمن الغذا�ئ
اتيجيته �ن  -الفاو«: األردن ب�ن نظرة اس�ت

 https://www.almamlakatv.com/news/98802-  
ي
ي األمن الغذا�ئ

-الفاو” و”البحوث الزراعية” يحققان نجاحات �ن
 https://bit.ly/3JIS81c                                                                        

ي  
اتيجية العربية لألمن الغذا�ئ ي تصلح ألن تكون نواة لألس�ت

اتيجية الوطنية لألمن الغذا�ئ -وزير الزراعة االس�ت
 https://bit.ly/3zLFg6b       

أنشطة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي يف املنطقة الوسطى ملنظمة 

األغذية والزراعة

التدريب االقليمي لمنظمة الفاو حول استخدام المبيد الحيوي لمكافحة الجراد 
عقد فريق الجراد واآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود 
التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( التدريــب االقليــ�ي 
لمكافحــة  الحيــوي  المبيــد  اســتخدام  حــول  الفــاو  لمنظمــة 
ة مــن 16  ي الفــ�ت

ي مدينــة أكاديــر بالمملكــة المغربيــة �ف
الجــراد �ف

وحــ�ت 20 مايــو 2022. ُعقــد التدريــب بالتعــاون مــع الهيئــات 
ي المنطقــة الوســط 

اإلقليميــة لمكافحــة الجــراد الصحــراوي �ف
األد�ف  ق  الــ�ش ي 

النبــات �ف الغربيــة ومنظمــة وقايــة  والمنطقــة 
المملكــة  ي 

�ف الصحــراوي  الجــراد  لمكافحــة  ي  الوطــ�ف والمركــز 
(. يعــزز  كــة الفيــل األخــرصف كــة المنتجــة للمبيــد الحيــوي )�ش المغربيــة، وبمشــاركة ال�ش
الصحــراوي  الجــراد  مكافحــة  وهيئــات  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  جهــود  التدريــب 
ــا 

ً
ي مكافحــة الجــراد كبديــل أكــ�ث أمان

ويــــــج الســتخدام المبيــدات الحيويــة �ف لدعــم وال�ت
اتيجية المنظمــة الوقائيــة لمكافحــة الجــراد. هــدف التدريــب  ة أساســية الســ�ت ف وركــ�ي
ات والدروس المستفادة بشأن استخدام المبيدات الحيوية ووضع  إىل تبادل الخ�ب
المبيــدات  مــع  التعامــل  عــى  ف  المشــارك�ي تدريــب  إىل  باإلضافــة  للمبيــد،  التســجيل 
ا 

ً
ي هــذا التدريــب العمــىي ثمانيــة عــ�ش مشــارك

ي لهــا. شــارك �ف
الحيويــة والتطبيــق الميــدا�ف

ي المنطقــة 
مــن خمســة عــ�ش دولــة تحتــوي عــى مناطــق تكاثــر الجــراد الصحــراوي �ف

اء منظمــة األغذيــة والزراعــة.  الوســط والمنطقــة الغربيــة، والصومــال وكينيــا، باإلضافــة إىل خــ�ب

الــدورة الثانيــة والثالثــون للهيئــة واالجتمــاع الســادس والثالثــون للجنــة التنفيذيــة جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
مــن 9-5 يونيــو 2022

ي المنطقــة 
عقــدت هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي �ف

الوســط فعاليــات الــدورة الثانيــة والثالثــون واالجتمــاع 
ي 

�ف للهيئــة،  التنفيذيــة  للجنــة  والثالثــون  الســادس 
ة  ي الفــ�ت

ي المملكــة العربيــة الســعودية، �ف
مدينــة جــدة، �ف

ي دورتــه 
مــن 5– 9 يونيــو 2022. وناقــش االجتمــاع �ف

الثانيــة والثالثــون العديــد مــن الموضوعــات الحيويــة، 
ي الجراد الصحراوي، 

كاســتجابة الدول األعضاء لتف�ش
فعاليــة واســتدامة العمليــات لوحــدات مكافحــة الجــراد 
مكافحــة  حملــة  مــن  المســتفادة  الــدروس  الوطنيــة، 
ف  الجــراد الصحــراوي )2021-2019(، تحســ�ي ي 

تفــ�ش
االســتجابة ألزمــات الجــراد الصحــراوي بمــا فيهــا المقاربــات الخاصــة بالرصــد والمراقبــة، توثيــق التعــاون وتشــاطر المعلومــات 
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ي اعمــال المراقبــة والمكافحــة 
ظــم المعلومــات، وبنــاء القــدرات، واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة �ف

ُ
ف الجهــات المعنيــة، ون بــ�ي

ة تفشــيات الجــراد  ات المناخيــة عــى زيــادة وتــ�ي فضــًا عــن ترتيــب هــذه الخيــارات بحســب األولويــة. وكذلــك مناقشــة تأثــ�ي التغــ�ي
ة مــن 2022 –2025 فضــال عــن التعــاون  ي المنطقــة الوســط. باإلضافــة اىل عــرض خطــط العمــل للهيئــة للفــ�ت

الصحــراوي �ف
ك. ومــن الجديــر بالذكــر انــه تــم  هــا مــن المواضيــع ذات االهتمــام المشــ�ت ف هيئــات مكافحــة الجــراد الصحــراوي وغ�ي األقاليــ�ي بــ�ي
ي إطــار عمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 

ي عــام 1967، �ف
ي المنطقــة الوســط �ف

تأســيس هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي �ف
: البحريــن، مــرص، العــراق، األردن، الكويــت، لبنــان، ُعمــان، قطــر،  ي عضويتهــا ســتة عــ�ش دولــة هي

المتحــدة. وتضــم الهيئــة �ف
. وتضطلــع الهيئــة بمهــام عديــدة وفقــا التفاقيــة انشــاء  ي

يــا وجيبــو�ت الســعودية، الســودان، ســوريا، اإلمــارات، اليمــن، أثيوبيــا، إري�ت
كة عــى المســتويات الوطنيــة  ف الــدول األعضــاء، وتشــجيع القيــام باألنشــطة المشــ�ت الهيئــة منهــا تعزيــز التعــاون والتنســيق بــ�ي
ي األمــر ذلــك. كمــا تعمــل 

ي ســبيل إجــراء عمليــات مســح ومكافحــة للجــراد الصحــراوي حيثمــا وأينمــا يقتــ�ف
واإلقليميــة والدوليــة �ف

اتيجية المكافحــة الوقائيــة ضــد إصابــات الجــراد الصحــراوي حــ�ت يتســ�ف التقليــل  الهيئــة عــى تشــجيع الــدول األعضــاء إلتبــاع إســ�ت
ي أفريقيــا 

ي �ف
الغــذا�ئ ي دعــم األمــن 

ــم، مســاهمة الهيئــة �ف
َ
ث . ومــن  الــرعي مــن الخســائر المحتملــة للمحاصيــل الزراعيــة ومناطــق 

. ق األد�ف والــ�ش
ي دول المنطقة الوسىط القاهرة، مرص، 27 – 30 يونيو 2022

حلقة العمل اإلقليمية حول تطوير خطة التدريب �ن

ي المنطقــة 
عقــدت هيئــة مكافحــة الجــراد الصحــراوي �ف

الوســط )CRC( حلقــة العمــل اإلقليميــة لوضــع خطــة 
2022- ة  للفــ�ت الوســط  المنطقــة  دول  ي 

�ف التدريــب 
يونيــو   30  –  27 مــن  ة  الفــ�ت ي 

�ف القاهــرة  ي 
�ف  2026

ي هــذا 
تهــا كافــة الــدول األعضــاء بالهيئــة. �ف 2022 حرصف

االجتمــاع، أشــارت الهيئــة إىل اهميــة مواصلــة تطويــر 
المســح  وعمليــات  الجــراد  إلدارة  الوطنيــة  القــدرات 
القــدرات  وتنميــة  زيــادة  عــى  ف  كــ�ي ال�ت مــع  والمكافحــة، 
بعــض  وإعطــاء  اســتثناء  بــدون  الهيئــة  دول  لجميــع 
ي المصلحــة. 

األولويــة لــدول التكاثــر حســب مــا تقتــ�ف
ات الفنيــة لتعزيــز القــدرات الســتدامة  وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ســعت الهيئــة جاهــدة لضمــان توافــر المــوارد الماليــة الكافيــة والخــ�ب
ي 

الجــراد �ف الفرصــة لمســؤوىلي مكافحــة  اتاحــة  العمــل  المســتويات. واســتهدفت حلقــة  التدريــب والتأهيــل عــى جميــع  برامــج 
ي ستســمح بتعزيــز اإلنجــازات ورفــع مســتوى  ي الهيئــة بمناقشــة التدريبــات الوطنيــة واإلقليميــة والفرديــة الــ�ت

الــدول األعضــاء �ف
مهــارات وحــدات مكافحــة الجــراد الوطنيــة )NLCU( فيمــا يتعلــق باالبتــكارات التقنيــة والعلميــة وبشــأن إنشــاء نظــام المراقبــة 
والتقييــم الــذي ســيتم وضعــه لضمــان مراقبــة وتقييــم أفضــل للتدريبــات واســتخدام األدوات والوســائل التدريبيــة. وتــم االتفــاق 
كــز حــول 3 موضوعــات أساســية هي المســح والمكافحــة ومعايــ�ي  ي ت�ت ي مختلــف والــ�ت عــى تنفيــذ أكــ�ث مــن 100 برنامــج تدريــ�ب
ي ادارة الجــراد 

ف األقاليــم بمــا فيهــا برنامــج الماجســت�ي �ف ، اإلقليــ�ي وبــ�ي ي الصحــة والســالمة البيئيــة شــملت أنــواع التدريــب الوطــ�ف
الصحــراوي.

ي الثالث ع�ش لعلوم وقاية النبات /تونس 2022 توقيتات للمؤتمر العر�ب
ين األول/ اكتوبر 2022. 1 موعد عقد المؤتمر سيكون بتاريــــخ  16-21 ت�ش
ة التسجيل األول من شهر ايلول/سبتم�ب 2022 .. 2 موعد انتهاء ف�ت
ي لحجز الفنادق 2022/9/31 . 3

الموعد النها�ئ
4 . info@acpp-aspp.com ي للمؤتمر للمراسالت واالستفسارات هو نفسه

و�ن يد اإللك�ت عنوان ال�ب
  www.acpp-aspp.com  ي للمؤتمر

و�ن الموقع االلك�ت

ي الثالــث عــ�ش لعلــوم وقايــة النبــات،  ات المؤتمــر العــر�ب اجتمــاع تحضــ�ي
24 تموز/يوليــو/2022، الحمامــات، تونــس

زارت  والملخصــات  نامــج  ال�ب وإعــداد  للمؤتمــر  ات  التحضــ�ي متابعــة  بهــدف 
اســماء  والدكتــوره  للجمعيــة  اإلداريــة  اللجنــة  قمــري عضــو  الدكتــورة صفــاء 
النجــار رئيســة اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر وعضــوة اللجنــة المنظمــة الدكتــوره 
أعضــاء  للقــاء  24 تموز/يوليــو/2022  ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ بــن غانــم شــط مريــم  هاجــر 
اللجنــة العلميــة للمؤتمــر وهــم كل مــن الدكتــوره ماجــدة الدعــ�ي والدكتــور 
نامــج الخاصــة  ات مســتخلصات ال�ب اقبــال الشــايب حيــث تــم مناقشــة تحضــ�ي
الماليــة  والتســهيالت  الطباعــة  مشــاكل  وحــل  والبوســ�ت  الشــفوي  بااللقــاء 

المؤتمــر.  لجــان  تواجــه  ي  الــ�ت الماليــة  والمعوقــات 

أخبار الجمعية العربية لعلوم وقاية النبات والجمعيات االخرى
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ي جلسة اإلفتتاح وبرنامج الحلقات العلمية
ة الرئيسة �ن المحارصن

ين أول، 2022 )جلسة اإلفتتاح( ن 17  أكتوبر/ت�ش اإلثن�ي
مختــ�ب  ســفيان كمــون،  الدكتــور  جديــدة.  وأســاليب  معرفــة  يــن:  والع�ش الحــادي  للقــرن  النباتيــة  الصحــة  رؤيــة  رئيســة:  ة  محــارصن

المتحــدة. المملكــة  نورويتــش،  ي،  سانســ�ب
الحلقة العلمية األول: الصحة النباتية من أجل غذاء سليم وآمن 

ي . 1 الوطــ�ف المعهــد  لوجريكــو،  أنطونيــو  الدكتــور  والتحديــات.  المخاطــر   : ف آمنــ�ي وعلــف  لغــذاء  ي 
خــىف الفطريــة كتهديــد  الســموم 

إيطاليــا.  بــاري،  للبحــوث، 
. الدكتور نيكو هورن، المنظمة األوروبية . 2 ي

ام باللوائح الدولية للصحة النباتية للبذور والنباتات وزيادة األمن الغذا�ئ ف أهمية االل�ت
والمتوسطية لوقاية النباتات، باريس، فرنسا. 

يــة واألمــراض. الدكتــور أحمــد . 3 ي العالــم وصونهــا لتعزيــز مقاومــة النباتــات لآلفــات الح�ش
اســتخدام المصــادر الوراثيــة النباتيــة �ف

عمــري، إيــكاردا، الربــاط، المغــرب.
ين أول 2022 الثالثاء، 18 أكتوبر/ت�ش

ي إدارة اآلفات
ي علوم وقاية النباتات الجزيئية وتطبيقاتها �ن

الحلقة العلمية الثانية: التقدم �ن
. الدكتــورة . 1 ي

نبــات الطماطم/البندورة-تريكودرمــا- Phytophthora nicotianae، نظــام تفاعــل معقــد لفهــم نظــام الدفــاع النبــا�ت
ســانتا أولغــا كاســيوال، قســم الزراعــة والغــذاء والبيئــة، جامعــة كاتانيــا، إيطاليــا.

، جامعــة فلوريــدا، . 2 ي ي الحمضيــات. الدكتــور نبيــل كيليــ�ف
ار �ف ي إلدارة مــرض اإلخــرصف

اســتخدام طــرق مبنيــة عــى التمثيــل األيــ�ف
األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات 

تيكســيا، . 3 الدكتــورة ماري-اســطفان  لآلفــات.  الحيويــة  المكافحــة  ي 
�ف الحلــم واســتخداماتها  لدراســة خصائــص  تقنيــات جزيئيــة 

فرنســا.   مونبليــه،  ســوبأجرو 
ين أول، 2022 األربعاء، 19 أكتوبر/ت�ش

رحلة سياحية-زراعية
ين أول، 2022 الخميس، 20 أكتوبر/ت�ش

الحلقة العلمية الثالثة: البحوث واالبتكار من أجل وقاية مستدامة للنباتات 
بحــوث . 1 بــل، محطــة  الدكتــور جيمــس  الذكيــة.  التقنيــات  باســتخدام  يــة  الح�ش اآلفــات  اآلىلي وتحديــد مخاطــر  العــد  تحديــات 

المتحــدة.  المملكــة  روثامســتد، 
ات المــن المحميــة بالتعايــش. الدكتــور كريســتوف فوربرجــر، . 2 التكيــف المســبق للمتطفــالت يحســن المكافحــة الحيويــة لحــ�ش

، ســوي�ا. المعهــد الفيــدراىلي الســوي�ي للعلــوم المائيــة والتكنولوجيــا ومعهــد علــوم الحيــاة التكامــىي
، معهــد األمــراض . 3 ي

ف اإلدارة المتكاملــة لآلفــات. الدكتــور إيمانيــوال مــازو�ف ات للمبيــدات لتحســ�ي كيفيــة التعامــل مــع مقاومــة الحــ�ش
ات النباتيــة، الجامعــة الكاثوليكيــة للــروح القــدس، إيطاليــا.  والحــ�ش

ين أول، 2022 الجمعة، 21 أكتوبر/ت�ش
ي إدارة اآلفات

ة كوسيلة فعالة �ن الحلقة العلمية الرابعة: استخدام وسائل المكافحة المبنية عىل سلوكيات الح�ش
ي أم، المملكة . 1 ية. الدكتور شــاكر الزيدي، راســل أي �ب اســتخدام تقنيات جديدة للكيماويات الســلوكية للتعامل مع اآلفات الح�ش

المتحدة. 
ي المكافحــة المتكاملــة لآلفــات. الدكتــور بولدويــن . 2

ي لآلفــات النباتيــة: تطبيقــات عمليــة �ف
الســيطرة عــى ســلوك إيجــاد العائــل النبــا�ت

، كينيــا. ي و�ب (، نــ�ي ي ات )إيســي�ب يولوجيــا وبيئــة الحــ�ش ف تورتــو، المركــز الــدوىلي لف�ي

ي للمؤتمر
ي والف�ن ن الماىسي والذه�ب الداعم�ي

اعتاد البنك اإلسالمي للتنمية ومنذ وقت مبكر لعقد مؤتمرات الجمعية العربية لوقاية 
ي يكــون  ف مــن الــدول الــ�ت ف القادمــ�ي ًا لدعــم الباحثــ�ي ف  متمــ�ي

ً
 ماســيا

ً
النبــات أن يكــون داعمــا

فيهــا دخلهــم محــدودًا بتحمــل الجــزء األكــ�ب مــن نفقــات حضورهــم للمشــاركة بالمؤتمــرات 
. ف ي ســدة الداعمــ�ي

وا هــذا العــام بالبقــاء �ف ف  معنــا تمــ�ي
ً
العلميــة وكمــا كانــو ســابقا

ي المناطــق 
 للمؤتمــر ينفــرد المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة �ن

ً
 ماســيا

ً
وكمــا هنــاك داعمــا

ي قمــة العطــاء الجزيــل 
كــة ســيبكام للمــواد الزراعيــة بــان يكونــان �ف الجافــة )ايــكاردا) و�ش

ي ف مــن فئــة الداعــم الذهــ�ب لدعــم المؤتمــر ويكونــان داعمــ�ي

 وهمــا كل مــن المركــز 
ً
 فضيــا

ً
كات بــان تكــون داعمــا ي مؤسســات و�ش

 وكمــا للذهــب قيمــة تــا�ت
والمنظمــة العربيــة للتنميــة  ي القاحلــة 

ي لدراســات المناطــق الجافــة واألرا�ن العــر�ب
ف   متمنــ�ي

ً
كــة روســيل لــإدارة المتكاملــة وهنــاك العديــد ممــن دعمونــا برونزيــا الزراعيــة و�ش

ة الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات  للجميــع الشــكر الجزيــل عــى كل عطــاء يدفــع بمســ�ي
ي تونــس عــروس البحــر المتوســط.

ومؤتمرهــا الــذي ينفــرد هــذا العــام بعقــدة �ف
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ي المؤتمــر الســادس عــ�ش إلتحــاد أمــراض 
ن الشــباب �ن عبــد الرحمــن مكحــل يفــوز بجائــزة أفضــل بحــث ملصــق للباحثــ�ي

النبــات المتوســىطي
خــالل المؤتمــر الســادس عــ�ش التحــاد أمــراض النبــات 
ي ليماســول، 

المتوســطي )MPU 22(، والــذي عقــد �ف
تــم   ،2002 أبريل/نيســان   4-8 ة  الفــ�ت خــالل  ص  قــ�ب
اختيــار الملصــق العلــ�ي المقــدم مــن قبــل الســيد عبــد 
ف أفضــل الملصقــات العلميــة  الرحمــن مكحــل مــن بــ�ي
ف الشــباب مــن أصــل 63 ملصــق علــ�ي مقــدم  للباحثــ�ي
مســاعد  هــو  مكحــل  الرحمــن  عبــد  المؤتمــر.  خــالل 
ي مختــ�ب صحــة البــذور التابــع للمركــز الــدوىلي 

باحــث �ف
ي 

�ف )ايــكاردا(  الجافــة  المناطــق  ي 
�ف الزراعيــة  للبحــوث 

ي الجمعيــة العربيــة لوقايــة 
لبنــان وهــو عضــو نشــط �ف

»توصيــف  هــو  المقــدم  البحــث  عنــوان  النبــات. 
 Pseudomonas syringae يــا  البكت�ي وانتشــار 
ي ســورية”. 

pv. syringae عــىل محصــول القمــح �ن
ي إنتاجيــة 

ي ســورية، الــذي يســبب إىل خفــض �ف
يــة عــى القمــح �ف يتكلــم البحــث عــن كشــف وانتشــار أحــد أهــم األمــراض البكت�ي

تمــت دراســة  النبــات، حيــث  نمــو  مــن  المراحــل األوىل  ي 
النباتــات �ف %40 عنــد إصابــة  %10، وقــد تصــل إىل  القمــح بحــواىلي 

 باســتخدام بادئــات متخصصــة. تــم انجــاز هــذا البحــث 
ً
 وجزيئيــا

ً
مناطــق انتشــار المــرض باإلضافــة لتوصيــف الممــرض بيوكيميائيــا

ي ايــكاردا وعضــو الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة العربيــة لوقايــة 
اف الدكتــورة صفــاء قمــري )مديــرة مختــ�ب صحــة البــذور �ف تحــت ا�ش

ف )الدكتــور محمــد قاســم مــن كليــة الزراعــة -جامعــة حلــب والدكتــور نــادر  ف الســوري�ي النبــات( وبالتعــاون مــع عــدد مــن الباحثــ�ي
ي الغــاب - حمــاه(. محصــول القمــح هــو غــذاء أســاسي رئيــ�ي لالســتهالك 

أســعد مــن الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة �ف
ي العالــم، ممــا ســيضع 

ق األوســط. تتنبــأ نمــاذج تغــ�ي المنــاخ بأحــداث جفــاف أكــ�ث تواتــرًا وطويلــة األمــد �ف ي ســورية والــ�ش
ي �ف البــ�ش

ي الصفحــة 
ــع أمــراض القمــح وأهميتهــا. لمزيــد مــن المعلومــات، يمكنــك العثــور عــى الملخــص �ف ـ ـ ـ ضغوًطــا غــ�ي عاديــة عــى توزيـ

 View of Abstracts of invited, oral and poster papers presented at the 16th: ي الرابــط التــاىلي
رقــم 229 �ف

 Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, April 4–8, 2022, in Limassol, Cyprus |
Phytopathologia Mediterranea )fupress.net(

ق وجنوب البحر األبيض المتوســط ومكافحتها-جلســة الجمعية  ي منطقة �ش
أمراض المحاصيل الغذائية الرئيســية �ن

MPU ي
�ن

ــع وتحديــد  ـ ـ ـ ي الجزائــر ودول جنــوب البحــر األبيــض المتوســط األخــرى: توزيـ
ي لفحــة الســنابل وعفــن تــاج القمــح �ن

مــر�ن
 . ن للمرضــ�ي المصاحبــة  األنــواع  وإمراضيــة 

ي قــد تؤثــر عــى المــردود وتلــوث  ي جميــع أنحــاء العالــم والــ�ت
ة �ف تعــد لفحــة الســنابل وتعفــن التــاج للقمــح مــن األمــراض الخطــ�ي

ات طويلــة مــع مرحلــة اإلزهــار، بينمــا تعفــن  امــن الطقــس الرطــب لفــ�ت ف المحصــول بالســموم الفطريــة. يحــدث FHB عندمــا ي�ت
ي بلــدان جنــوب 

ي زراعــة القمــح بصفــة مســتمرة. �ف التــاج فهــو مشــكلة مزمنــة حيــث توجــد ظــروف مناخيــة جافــة وعندمــا يتــم تبــ�ف
ي أكــ�ث  ي الجــزائ، التعفــن التــا�ب

امنــا. �ف ف ف اللذيــن يمكــن أن ي�ت البحــر األبيــض المتوســط  ، الظــروف المناخيــة مواتيــة لــكال المرضــ�ي
ي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة. بينمــا يقتــرص FHB عــى المراحــل الرطبــة وشــبه الرطبــة حيــث 

انتشــارا ألن القمــح يــزرع أكــ�ث �ف
ي المناطــق شــبه الرطبــة وشــبه القاحلــة العليــا. بنــاًء عــى 

ي تونــس، فقــد تــم رصــد FHB فقــط �ف
. أمــا �ف ي يوجــد أيًضــا التعفــن التــا�ب

ف مــع  ي الجزائــر، تــم اإلبــالغ عــن Fusarium culmorum بإعتبــاره النــوع الســائد المرتبــط بــكال المرضــ�ي
البيانــات المنشــورة �ف

ي  ي تونــس، تــم تســجيل نفــس بيانــات التعفــن التــا�ب
. �ف ي

وجــود F. pseudograminearum بإعتبــاره العامــل المســبب الثــا�ف
ي 

ي الجزائــر، ولكــن بالنســبة لـــ FHB ، فقــد كان النــوع الســائد هــو  Microdochium nivale يليــه F. culmorum بينمــا �ف
�ف

ي باإلضافة  المغرب ومرص، تم اإلبالغ عن F. culmorum وBipolaris sorokiniana كأنواع رئيسية مرتبطة بالتعفن التا�ب
ي مــرص. أظهــرت دراســات 

ي و F. graminearum ب FHB �ف إىل ذلــك ، ارتبــط Rhizoctonia oryzea أيًضــا بـــالتعفن التــا�ب
ي الجزائــر، كان F. culmorum هــو األكــ�ث عدوانيــة عــى شــتالت القمــح وعــى الســنابل، بينمــا كان

أنــه �ف القــدرة اإلمراضيــة 
   F. pseudograminearumو F.culmorum ي تونــس فــكان

 F. pseudograminearum األكــ�ث عدوانيــة عــى التــاج، أمــا �ف
ي مــرص كان F. culmorum أيًضــا األكــ�ث عدوانيــة. ] ملخــص بحــث الدكتــورة هــدى بورغــدة مــن 

األكــ�ث عدوانيــة عــى التــاج ، و�ف
ي المؤتمــر الســادس عــ�ش 

ي جلســة الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات )ASPP( �ن
المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة الجزائــر �ن

  hou.boureghda@gmail.com ] 2022 مــن 4 إل 8 أبريــل Lemassol Cyprus ي
ل MPU المنعقــد �ن
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أخبار أعضاء جمعية وقاية النبات

وماجســت�ي  الحيويــة  التكنولوجيــا  ي 
�ف البكالوريــوس  درجــة  عــى  �حــان  محمــد  حصــل 

المتكاملــة لآلفــات مــن   ي اإلدارة 
القاهــرة -مــرص، ودبلومــة �ف األحيــاء الدقيقــة مــن جامعــة 

المتوســطي  الــزراعي  بــاري  ـ معهــد  المتوســطية  العليــا  الزراعيــة  للدراســات  الــدوىلي  المركــز 
ي علــوم المحاصيــل والتفاعــالت الميكروبيــة النباتيــة مــن 

– إيطاليــا ، ودرجــة الدكتــوراه �ف
ي وقــت الحــق، انضــم إىل معهــد دراســات الموميــاء باألكاديميــة 

جامعــة روســتوك - ألمانيــا. �ف
القديــم  النــووي  الحمــض  مجــال  ي 

�ف للعمــل   ، إيطاليــا   ، -بولزانــو  لألبحــاث  األوروبيــة 
يــة.  الب�ش للموميــاوات  القديــم  والميكروبيــوم 

ما هو الحمض النووي القديم؟
 الحمــض النــووي القديــم )aDNA( هــو الحمــض النــووي المســتخرج مــن عينــات قديمــة 
. ارتبطــت  ف ف الســن�ي اوح عمــر العينــات مــن مئــات إىل ماليــ�ي وبقايــا عضويــة قديمــة. قــد يــ�ت
ي اتجاهــات مختلفــة، عــى 

بدايــة هــذا المجــال بدراســة الموميــاوات المرصيــة ثــم تطــور �ف
ي القديــم ، والحمــض النــووي للنباتــات القديمــة.  ي القديــم ، والحمــض النــووي الميكــرو�ب ســبيل المثــال، الحمــض النــووي البــ�ش
يــة  ، وفهــم الهجــرة الب�ش ي ي عــى المســتوى الجيــ�ف

بشــكل عــام، يمكــن أن توفــر دراســة الحمــض النــووي القديــم نظــرة ثاقبــة للمــا�ف
ف الحيوانــات ، وتطــور العوامــل الممرضــة ، وتكيــف النباتــات ، ... إلــخ .  ، وتدجــ�ي

 
ية القديمة  دراسة الفضالت الب�ش

ي مجــال الحمــض النــووي القديــم 
تمثــل إحــدى الوســائل الواعــدة �ف

از المتحجــر أو الكوبروليــت(  ي القديــم )الــ�ب از البــ�ش ي تحليــل الــ�ب
�ف

، والــذي يمكــن أن يوفــر معلومــات ممتــازة عــن ميكروبيــوم األمعــاء 
عــن  ثاقبــة  نظــرة  يعــطي  وبالتــاىلي   ، ألســالفنا  ي 

الغــذا�ئ والنظــام 
قمنــا  حديثــة،  دراســة  ي 

�ف  . الغذائيــة  وعاداتهــم  الصحيــة  حالتهــم 
ونــزي والعــرص  بتحليــل عينــات بــراز قديمــة مختلفــة مــن العــرص ال�ب
ي منطقــة هالشــتات 

الحديــدي وعــرص  البــاروك مــن مناجــم الملــح �ف
ي النمســا. مــن خــالل تحليــل تلــك العينــات وإعــادة بنــاء أجــزاء مــن 

�ف
والبالســتيدات  والميتوكوندريــا  للكروموســومات  النــووي  الحمــض 
اء، تمكنــا مــن إعــادة بنــاء الميكروبيــوم القديــم والمكونــات  الخــرصف
إىل  باإلضافــة  يــة.  الب�ش والطفيليــات  والحيوانيــة  النباتيــة  الغذائيــة 
ذلــك، تمكنــا مــن تقديــم نظــرة للطــرق المختلفــة لتحضــ�ي ومعالجــة 
ي طوروهــا خــالل العــرص الحديــدي مــن خــالل إعــادة بنــاء  الطعــام الــ�ت

للفطريــات Saccharomyces cerevisiae و  الكامــل  الجينــوم 
ات قويــة   Penicillium roqueforti، ومــن خــالل مقارنــة جينومــات هذيــن الفطريــن مــع نظائرهــم المعا�يــن ، وجدنــا مــؤ�ش

 . ف األزرق ، عــى التــواىلي ة والجــ�ب ي تخمــ�ي الطعــام ، عــى األرجــح لتخمــ�ي البــ�ي
الســتخدامها �ف

ية  تقليل حجم العينات المأخوذة من الرفات الب�ش
مــن  العينــات  أخــذ  طــرق  ف كفــاءة  تحســ�ي عــى  نعمــل  نحــن  حاليــا 
عــى  للحفــاظ  اإلمــكان  قــدر  ا  ً تدمــ�ي أقــل  لجعلهــا  يــة  الب�ش الرفــات 
ي والحضــاري بشــكل أفضــل. لهــذا الغــرض، بينمــا قمنــا 

اث الثقــا�ف الــ�ت
ي ألمانيــا، 

ي �ف
يــة مــن كهــف مــا�ئ بتحليــل بقايــا الهيــاكل العظميــة الب�ش

قمنــا أيًضــا بفحــص طبقــة الكالســيت الحجريــة المحيطــة بالعظــام 
ي كامــل مــن  الــذي تــم تحليلهــا. أعدنــا بنــاء جينــوم ميتوكوندريــا بــ�ش
طبقــة الكالســيت الحجريــة، والــذي كان مطابــق للحمــض النــووي 
االكتشــاف  هــذا  يقــدم  العظــام.  مــن  بنــاؤه  المعــاد  للميتوكوندريــا 
عــى  ف  الباحثــ�ي ويشــجع  القديــم  النــووي  للحمــض  إضافًيــا  مصــدًرا 
أو  الحفــر  بخــالف  إبداًعــا  أكــ�ث  عينــات  أخــذ  طــرق  عــن  البحــث 
ي أقــوم بهــا  يــة . أمــا بالنســبة لألبحــاث الــ�ت قطــع قطــع الرفــات الب�ش
حاليــا فأنــا مهتــم بتحليــل ميكروبيــوم األمعــاء القديــم لموميــاء رجــل 
ي إيطاليــا )عمرهــا 5300 عــام والمعــروف ألوتــزي ( وســأقوم 

الثلــج �ف
بــأول عــى أحــدث النتائــج والتطــورات . باطالعكــم أوال 

August 2022  ،86 العدد ، ق األد�ن ي البلدان العربية وال�ش
ة اإلخبارية لوقاية النبات �ن الن�ش 33



بية النحل )ApiArab) 19-16 يوليو -2022السعودية المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية ل�ت
العربيــة  للجمعيــة  الرابــع  الــدوىلي  المؤتمــر  عقــد 
بيــة النحــل )ApiArab( تحــت رعايــة صاحــب  ل�ت
ســعود  بــن  حســام  الدكتــور  األمــ�ي  الملــ�ي  الســمو 
ي 19-16 يوليــو 2022 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود �ف
امــن مــع مهرجــان العســل الــدوىلي الرابــع عــ�ش  ف بال�ت
ي -15

ي الباحــة، المملكــة العربيــة الســعودية ، �ف
�ف

شــعار   ApiArab مؤتمــر رفــع   .2022 يوليــو   29
“ممارســات إدارة النحــل الجيــدة نحــو تربيــة النحــل 
الموضوعــات،  مــن  العديــد  وناقــش  المســتدامة” 
ي 

الــورا�ث ف  التحســ�ي المناحــل،  ادارة  ذلــك  ي 
�ف بمــا 

للنحــل، أمــراض وآفــات النحــل، منتجــات النحــل 
المواضيــع  مــن  هــا  وغ�ي المضافــة  القيمــة  وتعزيــز 

ذات الصلــة. كمــا نظمــت العديــد مــن ورش العمــل 
ي العــالج بمنتجــات النحــل، 

ي ناقشــت موضوعــات تتعلــق بتطويــر تربيــة النحــل وإنتــاج العســل، وكذلــك برامــج تدريبيــة �ف الــ�ت
والتحليل الح�ي للعســل. حرصف المؤتمر مجموعة من علماء تربية النحل من جميع أنحاء العالم، مما أتاح تبادل المعلومات 
ي البيئــات القاحلــة، وســبل التغلــب عليهــا لتعزيــز 

ي يواجههــا النحالــون �ف ات ، ومناقشــة بنــاءة ومثمــرة حــول التحديــات الــ�ت والخــ�ب
ي المناطــق الجافــة واســتدامتها. مــن الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات قــدم الدكتــور رائــد 

صناعــات تربيــة النحــل وإنتــاج العســل �ف
وســات  ة بعنــوان “ف�ي ي ايطاليــا بمعهــد وقايــة النبــات المســتدامة )IPSP( محــا�ف

ابــو قبــع الباحــث بالمجلــس القــومي للبحــوث �ف
ي وادارتهــا” التشــخيص والكشــف الجزيــ�ئ نحــل العســل، 

ي نباتــات 
ن المركبــات الفينوليــة �ن يــا Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli عــن طريــق تحفــ�ي مكافحــة بكت�ي

ويــك ن الفاصوليــا باســتخدام أحمــاض الساليســيليك والب�ن
ي  ويك )BA( لمكافحة اللفحة الشائعة للفاصوليا ال�ت ف تتناول هذه الدراسة إمكانية استخدام أحماض الساليسيليك )SA( والب�ف
 BA و SA ات ف ك�ي يا Xanthomonas axonopodis pv phaseoli. تمت دراسة تأث�ي إضافة هذه االحماض ب�ت تسببها بكت�ي
يــا ، وشــدة المــرض ، ومحتويــات حمــض الفينــول  ات البيولوجيــة للنبــات، وعــدد البكت�ي 1.2( ميكروجــرام مــل 1-( عــى المتغــ�ي
ات مختلفة  ف ك�ي ف ب�ت ي المعمل، أدى اســتخدام كال المركب�ي

ي النباتات المعالجة. �ف
وحمض الساليســيليك وكذلك نشــاط الكاتالز �ف

ي بشكل ملحوظ. تحت ظروف الصوبة، أدى اضافة BA و 
)0.4 ، 0.8 و 1.2 ميكروجرام مل( إىل تثبيط نمو المسبب المر�ف

ي شدة المرض بنسبة 81 و 71 ٪ عى التواىلي بعد 4 أيام من المعاملة مقارنة بالنباتات المعدية فقط 
SA إىل انخفاض كب�ي �ف

دون معاملة. أدت المعاملة BA بعد 12 يوًما، اىل حماية النباتات بنسبة ٪49.2 من المرض مقارنة بـ SA )44.6٪(. أظهرت 
ي محتــوى SA والمحتــوى الــكىي مــن الفينــول. كمــا أظهــرت النباتــات المعاملــة بـــ BA زيــادة 

ة �ف النباتــات المعاملــة بـــ SA زيــادات كبــ�ي
ي عوملت بـ BA. يمكن ان  ف أعى من تلك ال�ت . أظهرت نباتات الفاصوليا المعاملة بـ SA نشاط كتال�ي ي المحتوى الفينوىلي الكىي

�ف
ف غــ�ي حيــوي لحمايــة نباتــات الفاصوليــا مــن مــرض اللفحــة. يمكــن  نخلــص مــن هــذه الدراســة إىل ان اســتخدام SA و BA كمنتجــ�ي
ف المقاومــة وتنشــيط إنزيمــات الدفــاع وكذلــك زيــادة المحتــوى الفينــوىلي وحمــض الساليســيليك  أن ُتعــزى هــذه الحمايــة إىل تحفــ�ي
ي حســن ، نشــوي ســالم ،  ي العائــل. ]كمــال أحمــد أبــو اليــ�، محمــد عمــران ، نجيــب المســعودي ، عصمــت عــىلي ، صــ�ب

�ف
يوســف خميــس ، اســماعيل عبدالرحيــم ، هديــل خليــل )مــرص( ، جامعــة الملــك عبــد العزيــز ، جامعــة أســيوط ، جامعــة 

 DOI: 10.1007/s42161-022-01102-5   ، الطائــف ، معهــد بحــوث أمــراض النباتــات ، مــرص، مجلــة أمــراض النبــات

وات: طرق وآليات عملها أمراض ما بعد الحصاد للفاكهة والخرصن
ي بعض البلدان النامية بسبب 

ا إىل ٪50 وأك�ث �ف
ً
وات عالية جًدا وتصل أحيان تعت�ب خسائر ما بعد الحصاد من الفاكهة والخرصف

. هــذه الخســارة ناتجــة عــن التعامــل غــ�ي المناســب ونقــص األســاليب والوســائل الصحيحــة  ي ي والفســيولو�ب
التدهــور المــر�ف

ي تســببها العديــد مــن الفطريــات المســببة لألمــراض  وات عرضــة للخســائر الفادحــة الــ�ت للوقايــة مــن األمــراض. الفواكــه والخــرصف
 P. ذلــك Botrytis cinerea و Alternaria alternata و Penicillium italicum و P. digitatum و  ي 

بمــا �ف النباتيــة 
 Rhizopus stolonifer و Colletotrichum gloeosporioides و M. laxa و Monilia fructicola و expansum
و Botryiodiplodia theobus بعــد الحصــاد. مبيــدات الفطريــات الكيميائيــة هي الوســيلة األساســية للســيطرة عــى مثــل 
ي ذلــك مقاومــة مبيــدات الفطريــات ، وضغــط 

هــذه األمــراض. ومــع ذلــك، فقــد حــدت العديــد مــن القيــود مــن اســتخدامها بمــا �ف
ي هــذا الســياق، هنــاك حاجــة إىل تطويــر 

يــة. �ف الســوق فيمــا يتعلــق بالمخلفــات والمخــاوف المتعلقــة بالصحــة البيئيــة والب�ش
وات. لقــد وثقــت العديــد مــن التحقيقــات النشــاط القــوي  وســائل بديلــة آمنــة لمكافحــة أمــراض مــا بعــد الحصــاد للفواكــه والخــرصف
ي ذلــك المكافحــة البيولوجيــة باســتخدام الكائنــات الدقيقــة المضــادة، والوســائل 

المضــاد للميكروبــات لبدائــل مختلفــة بمــا �ف
يائيــة مثــل درجــات الحــرارة المنخفضــة ، واألجــواء المعدلــة والخاضعــة للرقابــة ، والحــرارة ، واإلشــعاع ، وتعتــ�ب بشــكل عــام  ف الف�ي
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مــواد آمنــة )GRAS( مثــل األمــالح والمطهــرات والمســتخلصات النباتيــة والزيــوت األساســية. أيًضــا، تــم بــذل العديــد مــن الجهــود 
ي هــذا المجــال. كان الهــدف مــن موضــوع البحــث هــذا 

ف اســتخدامها ، ال ســيما عــى نطــاق واســع �ف لفهــم طريقــة عملهــم لتحســ�ي
وات باســتخدام وســائل مكافحــة بديلــة جديــدة  هــو تقديــم أحــدث النتائــج لمكافحــة أمــراض مــا بعــد الحصــاد للفاكهــة والخــرصف
ي موضــوع البحــث هــذا الــذي يتنــاول عنــب المائــدة والفراولــة واألفــوكادو والمانجــو 

وفهــم آليــة عملهــا. تــم قبــول أحــد عــ�ش مقــااًل �ف
ي علــم األحيــاء الدقيقــة، 

ز �ن ى. ]يوســف خميس)مــرص(، انطونيــو إيبوليتــو ، �جيــو روبرتــو. فرونتــ�ي والبابايــا والتفــاح والكمــ�ث
13: 900060 ، معهــد بحــوث أمــراض النباتــات ، مــرص ، جامعــة بــاري ألــدو مــورو ، إيطاليــا ، جامعــة لوندرينــا الحكوميــة 
 https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.900060                                                                      .] 2022 ، ازيــل ، ال�ب

 Musca domestica  لي
ن إســتخدام طعــم جديــد مــع مزيــــــج مــن المــواد ذات الرائحــة المقبولــة إلصطيــاد الذبــاب المــ�ن

ي البيئــات المحليــة
L �ن

يــة  ة مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا باألنشــطة الب�ش ليــة، Diptera ; Muscidae( Musca domestica L( ، هي حــ�ش ف الذبابــة الم�ف
ازيــة والفمويــة المختلفــة. غالًبــا مــا  ي انتقــال مســببات األمــراض ال�ب

يــة والريفيــة ، وبالتــاىلي فــ�ي عامــل حاســم �ف ي البيئــات الحرصف
�ف

يكون اســتخدام المصائد لرصد هذه األنواع ا مقيًدا بالطبيعة النتنة للجاذبات الكيميائية الشــائعة االســتخدام. أظهرت دراســة 
ي ينظــر إليهــا البــ�ش عــى أنهــا رائحــة حلــوة ولطيفــة. كان الهــدف مــن  بينويــدات، والــ�ت ىلي إىل ال�ت

ف حديثــة انجــذاب الذبــاب المــ�ف
ف ولينالــول مختلطــة مــع اآلخريــن )حمــض  ، ألفــا تربينــ�ي ف بينولــ�ي هــذه الدراســة هــو اختبــار المركبــات ذات الرائحــة اللطيفــة مثــل ت�ي
يتيــد( المعروفــة عــى أنهــا تجــذب  ي ك�ب

ي ميثيــل ثــال�ث
يــك وحمــض هيكســانويك ، اإلنــدول وثنــا�ئ الخليــك، البيوتاريــك ، األيزوفال�ي

ي المختــ�ب باســتخدام مقيــاس 
ي البيئــات المحليــة. أجريــت التجــارب �ف

الذبــاب للحصــول عــى إغــراء يمكــن أن يكــون مقبــواًل �ف
ليــة . وباســتخدام االختبــارات البيولوجيــة  ف ف بمســاحة 32 م 3 و 108 م 3، تشــبه كل واحــدة منهــا البيئــات الم�ف ي غرفتــ�ي

الشــم، و�ف
ي مقيــاس الشــم وزاد مــن عــدد الذبــاب الــذي 

ــج المتطايــر الــذي تــم اختبــاره قــد أثــار جاذبيــة �ف ــ ـ للمصائــد أظهــرت النتائــج أن المزيـ
ي الغرفــة 

ف مــن بدايــة التجربــة، بينمــا �ف ي الغرفــة األصغــر، أظهــر اإلغــراء فعاليتــه لمــدة أســبوع�ي
تــم التقاطــه بواســطة المصائــد. امــا �ف

األك�ب كان عدد الذباب المأســور أعى خالل األســبوع األول فقط. أكدت النتائج اىل جذب الذباب إىل المصائد المزودة بطعم 
ي البيئــات المحليــة عــى االعتبــاره كأداة بديلــة 

ي تــم تصنيعهــا مــن خــالل هــذه الدراســة، كذلــك يمكــن اســتخدام هــذا الطعــم �ف و الــ�ت
ة.  جديــدة امنــة الصطيــاد هــذه الحــ�ش

[Salvatore Guarino1 Marco Caimi2 Mokhtar Abdulsattar Arif3 )Iraq(, Pietro Zito2. 1Institute of 
Biosciences and Bioresources )IBBR(, National Research Council of Italy )CNR(, Corso Calatafmi 
414, 90129 Palermo, Italy. 2GEA S.R.L. via Enrico Fermi, 1020019 Settimo Milanese )MI(, Italy. 
3Plant Protection Directorate, Ministry of Agriculture, Abu-Ghraib 10081 Baghdad, Iraq, 
International Journal of Tropical Insect Science ,42:2709–2715, 2022[.
 https://link.springer.com/article/10.1007/s42690-022-00801-x

ي مجــال أصــداء القمــح )BGRI 2021(/ الواليــات المتحــدة 
ي �ن

نامــج بورلــوغ الــدولي التعــاو�ن فعاليــات الورشــه الدوليــة ل�ب
االمريكية

ي فعاليــات 
شــارك عضــو جمعيــة وقايــة النبــات العربيــه ا.د. عمــاد محمــود غالــب المعــروف مــن جامعــة الســليمانية، العــراق، �ف

ي مجــال أصــداء القمــح الــذي نظمتــه جامعــة كورنيــل االمريكيــة بالتعــاون مــع 
ي �ف

نامــج بورلــوغ الــدوىلي التعــاو�ف الورشــه الدوليــه ل�ب
ة 6-2021/8/8 تحت عنوان التكيف العال�ي مع وبائيات وعلوم ومســتقبل  ي خالل الف�ت

ا�ف برنامج بورلوغ الدوىلي بشــكل اف�ت
ي العالــم. تــم خــالل الورشــة عــرض اكــ�ث مــن 30 ورقــه علميــه 

ي أبحــاث الصــدأ والقمــح �ف
ف �ف ة العلمــاء العاملــ�ي القمــح وبمشــاركة خــ�ي

و 41 ملصقــا ضمــن خمــس محــاور رئيســية وعــى مــدى ثالثــة أيــام متتاليــة، قــدم الدكتــور عمــاد المعــروف خــالل هــذه الورشــة 
ورقــة علميــة بعنــوان “ Monitoring for rust disease infections in various wheat fields across Iraq “ضمــن 
محــور” Surveillance and Forecasting Biotic and Abiotic Stresses “ وعــى هامــش الورشــة تــم حضــور اجتمــاع 
رصــد والتحــري عــن مســببات امــراض الصــدأ بتاريــــــخ 6 أكتوبــر والــذي تــم خاللــه عــرض احــدث المســتجدات بخصــوص انتشــار 
هــا مــن الســالالت  ي تنتــ�ي لهــا باإلضافــة اىل غ�ي الــ�ت ســة  Ug99 مــن مســبب مــرض الصــدأ األســود والســالالت  الســاللة ال�ش

الجديــدة ألمــراض الصــدأ األخــرى عــى مســتوى العالــم ضمــن احــدى عــ�ش عرضــا تقديميــا.
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تكريم باحث علمي
كرمــت وزارة الزراعــة العراقيــة عضــو جمعيــة وقايــة النبــات 
عمــاد  الدكتــور  االســتاذ  ف  المتمــ�ي العلــ�ي  الباحــث  العربيــه 
ي 

محمــود المعــروف، خبــ�ي امــراض محاصيــل الحبــوب �ف
ي كليــة 

�ف الحبــوب  ومحاصيــل  االحيائيــة  التقانــات  قســم 
لــدوره  الســليمانية،  جامعــة   / الزراعيــة  الهندســة  علــوم 
ف وصنــف مــن  ف مــن حنطــة الخــ�ب ي اســتنباط صنفــ�ي

ف �ف المتمــ�ي
القمح الشيل�ي والمسجلة لدى اللجنة الوطنية لتسجيل 
أســها الســيد  ي ي�ت واعتمــاد وحمايــة االصنــاف الزراعيــة والــ�ت
ي  وتم التكريم  وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفا�ب
 ، مــن خــالل مستشــار الــوزارة الدكتــور مهــدي ضمــد القيــ�ي
ف لغرض   للباحث�ي

َ
ي تشجيعا

والذي أكد ان هذه الخطوة تأ�ت
ي اســتنباط االصنــاف الزراعيــة 

المحافظــة عــى حقوقهــم �ف
عــى  المحافظــة  عــن  البحثيــة فضــال  المؤسســة  وحقــوق 
وة النباتيــة للقطــاع الــزراعي  . مزيــد مــن التفاصيــل مــن  الــ�ث

    http://zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article       خــالل متابعــة موقــع الــوزارة عــى الرابــط التــاىلي

(LPBM( األيام العلمية الثانية لمخت�ب علم األمراض النباتية والبيولوجيا الجزيئية
نظــم مختــ�ب علــم األمــراض النباتيــة والبيولوجيــا الجزيئيــة 
ي المدرســة الوطنيــة العليــا للفالحــة، 

التابــع لقســم النبــات �ف
ي 26 و 27 يونيو 2022. هذه األيام 

أيامه العلمية الثانية �ف
 ، ي

الراحلــة مريــم لوانــ�ش العلميــة مهــداة لذكــرى األســتاذة 
مدرســة علــم أمــراض النبــات عــى مســتوى قســم النبــات 

ي  توفيــت قبــل ســنة. والمديــرة الســابق للمختــ�ب والــ�ت

األهداف الرئيسية لهذه األيام هي
ي طورتهــا فــرق المختــ�ب   )1) عــرض األنشــطة البحثيــة الــ�ت

المختلفــة
ـع أطروحــة الدكتــوراه  ـ ـ ف نتائــج البحــث لمشــاريـ  )2) تثمــ�ي

القســم لطلبــة 
العمــل  عــى  للمدرســة  العلــ�ي  المجتمــع  اضطــالع   (3(  
علــم  مختــ�ب  مســتوى  عــى  إجــراؤه  يتــم  الــذي  ي  البحــ�ث

ات عامــة وإلقائــات  األمــراض النباتيــة والبيولوجيــا الجزيئيــة. اســتغرقت األيــام العلميــة يــومي 26 و27  يونيــو مــع عــرض محــا�ف
ات، 17 بحث شفوي و 26 ملصًقا.  شفوية وملصقات بحيث بلغ مجموع األوراق العلمية المقدمة 53 و شملت 10 محا�ف
ات  ي الجزائــر وكذلــك وســائل المكافحــة وطــرق المقاومــة. هــذه المحــا�ف

ات عــى أهــم األمــراض الموجــودة �ف ركــزت المحــا�ف
ف  ي المختــ�ب وكانــت  عبــارة عــن مقدمــة عامــة و لمحــة شــاملة لألعمــال المختلفــة للمدرســ�ي

تعكــس موضوعــات فــرق البحــث �ف
ي شــكل بحــوث شــفوية و ملصقــات.

ف باإلضافــة إىل أعمــال طــالب الدكتــوراه و الماســ�ت المقدمــة �ف والباحثــ�ي
ي تشــمل تحديــد   تعكــس الموضوعــات المقدمــة األنشــطة البحثيــة لمختــ�ب علــم األمــراض النباتيــة والبيولوجيــا الجزيئيــة، والــ�ت
ي الجزائــر: الحبــوب 

اتيجية �ف ي تؤثــر عــى المحاصيــل اإلســ�ت وســية الــ�ت يــة والف�ي وتوصيــف مســببات األمــراض الفطريــة، البكت�ي
 ، )الجفــاف  المحاصيــل  عــى  تؤثــر  ي  الــ�ت الالأحيائيــة  العوامــل  المثمــرة  وكذلــك  األشــجار  و محاصيــل  الحقليــة  والمحاصيــل 

الملوحــة(.
 كمــا تــم تقييــم وســائل المكافحــة المســتخدمة الكيماويــة والبيولوجيــة مــن خــالل األعمــال المقدمــة خــالل هــذه األيــام. يجــب 
ة لوســائل التحكــم البديلــة، مثــل المكافحــة البيولوجيــة مــن خــالل اســتخدام الكائنــات  التأكيــد عــى أن المختــ�ب يعــطي أهميــة كبــ�ي
مــة للبيئــة.[ هــدى  ي تعــد آمنــة ومح�ت ي ســياق المكافحــة المتكاملــة و الــ�ت

الحيــة الدقيقــة والمســتخلصات النباتيــة، الســتخدامها �ف
بورغــدة )الجزائــر(، 2022 [.
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إلنشــاء  بيوفكســو(   ( ي  األور�ب وع  المــ�ش اطــار  ضمــن 
الحيويــة  المبيــدات  أفضــل  مــن  والتحقــق  واختيــار 
 Xylella fastidiosa يــا  بكت�ي ضــد  أداًء  المســتدامة 
ي كل مــن أوروبــا و 

ف الزيتــون واللــوز �ف ي تهــدد بســات�ي والــ�ت
ي فنــدق مايــا 

دول المتوســط، تــم تنظيــم منتــدى علــ�ي �ف
ة مــن 22-20 نيســان  ، اســبانيا خــالل الفــ�ت ي ي أليكانــ�ت

�ف
اء البحــث العلــ�ي مــن  2022 حيــث التــىت خاللهــا خــ�ب
ايطاليا و اسبانيا و النمسا وبلجيكا وسلوفانيا، و نوقش 
وع  خــالل المنتــدى اخــر مــا توصلــت اليــه نتائــج المــ�ش
والتدابــ�ي  الراهــن  والوضــع  ة،  االخــ�ي ة  الفــ�ت خــالل 
 . ي حــة عــى المســتوى األورو�ب والفــرص والحلــول المق�ت
ي المنطقة المصابة 

كما تضمن المنتدى جولة حقلية �ف
ي شــوهدت مــن خاللهــا 

ي الجنــوب االســبا�ف
ي �ف ي أليكانــ�ت

�ف
ي ســيتم اســتخدامها لتقييم فعالية  وع بيوفكســو وال�ت يا وتم االطالع عى الحقول التجريبية لم�ش ف اللوز المصابة بالبكت�ي بســات�ي
ي مقاطعة بوليا )ايطاليا( و 

 �ف
ً
ي بالشــكل الذي ُيســتخدم حاليا ي وعال�ب

حة عى اشــجار اللوز بشــكل وقا�ئ المبيدات الحيوية المق�ت
ي الحــدث مــن جمعيــة وقايــة النبــات العربيــة الدكتــور رائــد أبــو قبــع، باحــث 

جزيــرة مايــوركا )اســبانيا( عــى اشــجار الزيتــون. شــارك �ف
ي بــاري.

، معهــد الزراعــة المســتدامة ووقايــة النبــات �ف ي للبحــوث االيطــاىلي ي المركــز الوطــ�ف
�ف

  Xylella fastidiosa يا ي بلدان العالم الثالث للتعامل مع بكت�ي
ي أوروبا و�ن

وع بناء القدرات وزيادة الوعي �ن م�ش
ي 

�ن الــوعي  وزيــادة  القــدرات  بنــاء  وع:  المــ�ش إطــار  ي 
�ن

يــا  ي بلــدان العالــم الثالــث للتعامــل مــع بكت�ي
أوروبــا و�ن

االتحــاد  مــن  يمــول  والــذي   ،Xylella fastidiosa 
 Marie Skłodowska-Curie(  H2020 ي  االور�ب
البحــث  ي 

موظــىف لتبــادل  دعــوة   Actions )MSCA(
 .))RISE( : H2020-MSCA-RISE-2016 واالبتــكار 
ف  الممثلــ�ي ف  الباحثــ�ي قــام   ,734353 وع:  المــ�ش رقــم 
للجامعــات الفلســطينية ومركــز البحــوث الــزراعي نــارك 
ي سيام بتنظيم 

اكة مع معهد المتوسطي الزراعي �ف بال�ش
ورشــة تدريبيــة. حيــث انعقــدت الورشــة التدريبيــة عــى 
وتضمنــت  حزيــران(  مــن   21-23( أيــام  ثــالث  مــدار 
ي الحقــول. حيــث شــارك 

ي المخابــر أو �ف
انشــطة ســواء �ف

ي  والــ�ت الورشــة  هــذه  ي 
�ف وباحثــة  باحــث   80 يقــارب  مــا 

ي مدينــة 
ف الزيتــون والعنــب واللــوز �ف تخللهــا زيــارة بســات�ي

جمــع  طــرق  عــى  ف  المتدربــ�ي خاللهــا  تعــرف   . ف جنــ�ي
ولوجية وجزيئيــة. كمــا تضمنــت الورشــة التدريبيــة عــدة  ي المخــ�ب بعــدة طــرق ســ�ي

 �ف
ً
العينــات وحفظهــا ومــن ثــم تحليلهــا الحقــا

ي حــال 
ي �ف ف للتعامــل مــع المــرض البكتــ�ي ف الفلســطيني�ي ف والمفتشــ�ي ات نظريــة وعمليــة تهــدف إىل تعزيــز قــدرة الباحثــ�ي محــا�ف

ق األوســط ويديــره الدكتــور مــارون المجــ�ب مــن  ي اوروبــا والــ�ش
كاء �ف وع كيــور يتضمــن عــدة �ش . يذكــر ان مــ�ش ف ي فلســط�ي

وجــد �ف
ســيام.  ي 

�ف الــزراعي  المتوســطي  المعهــد 

وجــا / إيطاليــا  ي مدينــة أســيسي - ب�ي
يــا المســببة لألمــراض النباتيــة )ICPPB( �ن المؤتمــر الــدولي الرابــع عــ�ش لبكت�ي

ة مــن 3 - 8 يوليــو 2022 للفــ�ت
وجــا /  ي ب�ي

ي مدينــة أســيسي �ن
يــا المســببة لألمــراض النباتيــة )ICPPB(  �ن عقــد المؤتمــر الــدولي الرابــع عــ�ش حــول البكت�ي

ي جميــع 
ة مــن 3 إل 8 يوليــو 2022. كانــت مهمــة المؤتمــر الرئيســ�ي هي تعزيــز ونــ�ش أحــدث التطــورات العلميــة �ف ي الفــ�ت

إيطاليــا �ن
ي 

. وقــد تــم بنجــاح عــرض ومناقشــة آخــر التطــورات �ف ف ف الباحثــ�ي يولوجيــا النباتيــة وتشــجيع الحــوار والتعــاون بــ�ي جوانــب علــم البك�ت
ي المؤتمــر، ســواء كانــت أساســية أو تطبيقيــة. مــن الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات )ASPP(، شــارك الدكتــور رائــد 

هــذا المجــال �ف
CNR- والدكتــور نــادر عشــماوي، رئيــس  ي للبحــوث االيطــاىلي ي معهــد وقايــة النبــات المســتدامة، المركــز الوطــ�ف

أبــو قبــع، الباحــث �ف
ج  ي جامعــة فرجينيــا تــك ، بالكســ�ب

ي مــرص والدكتــورة ســحر عبــد الــرازق ، الباحثــة �ف
قســم أمــراض النبــات بجامعــة اإلســكندرية �ف

، الواليــات المتحــدة األمريكيــة ، األبحــاث التاليــة: 

Xylella fastidiosA  أخبار بكترييا كزيليال
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1- Investigations on plant-associate bacteria with inactive 
crown galls of grapevine in Lebanon.

2- Genomic and physiological basis of resistance to Xylel�
la fastidiosa in olive.

3- Xylella fastidiosa infections reveal different physiologi-
cal response in resistant and susceptible olive cultivars.

4- Isolation and molecular characterization of some Egyp-
tian isolates of Agrobacterium tumefaciens.

5- Characterization of the fire blight pathogen, Erwinia 
amylovora, using short sequence DNA repeats )SSRs( 
of plasmid pEa29

6- Characterization of Xyllela fastidiosa population in Vir-
ginia using metagenomics.

ي العراق
مراجعة إمكانيات الطاقة الحيوية من قطاع الزراعة �ن

ي جميــع 
�ف المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  أهــم  مــن  واحــدة  الحيويــة هي  الطاقــة 

ــج الطاقــة المتجــددة. شــكلت  ـ ـ ـ ي مزيـ أنحــاء العالــم، حيــث تمثــل أكــ�ث مــن ثلــ�ث
ي عــام 2018، ومــن 

الكتلــة الحيويــة 14-13٪ مــن اســتهالك الطاقــة األوليــة �ف
المتوقــع أن تمثــل 50٪ مــن االســتهالك العالــ�ي للطاقــة األوليــة بحلــول عــام 
ي العــراق. حيــث تمــت 

2050. يــدرس هــذا المقــال إمكانــات الكتلــة الحيويــة �ف
ف للطاقة الحيوية،  ف الرئيســي�ي مناقشــة إمكانات هذا البلد ليكون أحد المنتج�ي
، ينتــج  ي الوقــت الحــا�ف

مــع مالحظــة أهميــة نفايــات المحاصيــل الزراعيــة. �ف
مــن  بــداًل  الحــظ،  لســوء  عــام.  الحيويــة كل  الكتلــة  مــن  ة  العــراق كميــة كبــ�ي
ي صناعــة الطاقــة والتقــدم االقتصــادي ، يتــم حــرق هــذه النفايــات 

المســاهمة �ف
بنــاًء عــى  البيئيــة.  المشــكالت  مــن  عــدد كبــ�ي  ي 

يتســبب �ف قــد  ، ممــا  ة  مبــا�ش
الدراســات الســابقة، تــم تقييــم إمكانــات الطاقــة النظريــة للمخلفــات الزراعيــة 
ف طــن مــن المخلفــات الزراعيــة الجافــة  ي العــراق. تــم اســتنتاج أن 10 ماليــ�ي

�ف
يمكــن أن تولــد 115 بيكاجــول مــن الطاقــة ســنوًيا. كذلــك وفًقــا لنتائــج هــذه 

ي العــراق 72 مليــون 
ف رأس مــن الماشــية �ف الدراســة، يمكــن أن ينتــج 10 ماليــ�ي

ا جــول ســنوًيا مــن فضــالت الحيوانــات ، وخاصــة  مــ�ت مكعــب مــن الغــاز الحيــوي يومًيــا، بإجمــاىلي طاقــة محتملــة تبلــغ 946 تــ�ي
، والتوافــر، وإمكانيــة  ي

ــع الجغــرا�ف ـ ـ ـ روث الماشــية. مــن ناحيــة أخــرى، تعتمــد إمكانــات الطاقــة الحيويــة بشــكل كبــ�ي عــى التوزيـ
الوصــول إىل النفايــات الحقيقيــة. واســط والقادســية والموصــل هي أكــ�ث المواقــع جــدوى لهــذه المخلفــات الزراعيــة المحتملــة. 
ي يمكــن الوصــول  قــد يــؤدي هــذا إىل تطويــر خطــة اقتصاديــة طويلــة األجــل لالســتخدام الناجــح والمســتدام للنفايــات الهامــة الــ�ت
ــع  ـ اف وتنفيــذ مشــاريـ ي اال�ش

ي )العــراق( ، مهندســة وتعمــل �ن
ي العــراق.]  هنــد داخــل ال حســا�ن

إليهــا لتوليــد الطاقــة الحيويــة �ف
ي هندســة الطاقــة المتجــددة وتســ� حالًيــا 

ي العــراق حاصلــة عــىل درجــة الماجســت�ي �ن
االدارة المحليــة /محافظــة كربــالء �ن

ي عمليــات توليــد الطاقــة ذات المصــادر البديلــة ، مــن جامعــة خايــن 
ن والتحكــم �ن ي التحســ�ي

للحصــول عــىل درجــة الدكتــوراه �ن
hda00001@red.ujaen.es .]2022،ن هــذا العــام ن علميتــ�ي ت مقالتــ�ي اســبانيا لقــد نــ�ش

ي للزراعة و السالمة الغذائية باليوم الدولي األول لصحة النبات  احتفال أبوظ�ب

ي للزراعــة و الســالمة الغذائيــة باإلحتفــال باليــوم الــدولي األول لصحــة النبــات مــن خــالل ورشــة عملهــا  «قامــت هيئــة أبــو ظــ�ب
ة تقييم المخاطر الزراعية. شهدت الورشة  ي خب�ي

عقدتها إدارة السياسات و تقييم المخاطر و قدمتها المهندسة سونيا الكا�ن
ي و البيئة، بلدية 

ي للزراعة و السالمة الغذائية، وزارة التغ�ي المنا�ف ف من هيئة أبو ظ�ب ف الزراعي�ي حضور عدد كب�ي من المهندس�ي
ها من الجهات الحكومية والخاصة. أكدت المهندسة سونيا عى أهمية اإلحتفال بهذا اليوم العال�ي لصحة النبات  ي و غ�ي د�ب
ي 

ي المحافظــة عــى الحيــاة فــوق ســطح األرض. كمــا تــم التأكيــد عــى الــدور الرئيــ�ي الــذي تلعبــه النباتــات �ف
نظــرا ألهميــة النبــات �ف

ي النباتــات تتــأ�ت مــن اآلفــات الزراعيــة. ومــن 
. كمــا تــم التنويــه عــى أن %80 مــن الخســائر �ف ي

الحفــاظ عــى األمــن الحيــوي والغــذا�ئ
ف مختلــف الــدول لمنــع دخــول وانتشــار  اآلفــات الزراعيــة. كمــا يجــب مواصلــة بــذل الجهــد  هنــا يجــب الحــرص عــى التنســيق بــ�ي
ي تصيــب المحاصيــل باإلرتــكاز عــى الســبل الصديقــة للبيئــة مــن خــالل تطبيــق برامــج الوقايــة المتكاملــة  ي اآلفــات الــ�ت

للتحكــم �ف
رهــا عــى البيئــة.  اختتــم اللقــاء بعمــل مســابقة تخــص التعــرف عــى أعــراض اصابــة  والتقليــص مــن اســتخدام المبيــدات نظــرا لرصف

ة تقييــم المخاطــر الزراعيــة، 2022 [. ي خبــ�ي
ببعــض اآلفــات الزراعيــة.  ] ســونيا الــكا�ن

اخبــــار عامــــة
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ي قطــاعي 
ن مــن خــالل زيــادة الدخــل �ن ن الســوري�ي ن والالجئــ�ي ن اللبنانيــ�ي وع »تعزيــز الصمــود والتعايــش الســلمي بــ�ي تنفيــذ مــ�ش

ي لبنــان
« �ن ي

اإلنتــاج الــزراعي والغــذا�ئ
 GATE اكة مع تقوم جمعية RET Germany e.V بال�ش
)Lebanon )NGO ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية 
محافظــة  ي 

�ف إنتقــاىلي  تنمــوي  وع  مــ�ش بتنفيــذ   )LARI(
ف  بعلبــك – الهرمــل »تعزيــز الصمــود والتعايــش الســل�ي بــ�ي
ف مــن خــالل زيــادة الدخــل  ف الســوري�ي ف والالجئــ�ي اللبنانيــ�ي
وع  ي يتــم تمويــل المــ�ش

ي قطــاعي اإلنتــاج الــزراعي والغــذا�ئ
�ف

مــن قبــل الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة 
 RET ي جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة مــن خــالل

)BMZ( �ف
لمــدة  تنفيــذه  ســيتم   .) ف برلــ�ي  ،  Germany )INGO(
وع  المــ�ش يســتهدف   .)2021-2024( ســنوات  ثــالث 

ي  ي محافظــة بعلبــك – الهرمــل، والــ�ت
ي مناطــق ريفيــة متعــددة �ف

ف �ف ف الســوري�ي ف والالجئــ�ي األ� والمجتمعــات الضعيفــة مــن اللبنانيــ�ي
ي بســبب انخفــاض 

تعتمــد بشــكل كبــ�ي عــى الزراعــة ، وال ســيما األشــخاص الضعفــاء الذيــن يواجهــون الفقــر وانعــدام األمــن الغــذا�ئ
ن  ي األســماك اللبنانيــ�ي وع )1( مــزارعي الفاكهــة ومــر�ب اإلنتاجيــة الزراعيــة والربحيــة وغــ�ي القادريــن عــى ســبل العيــش. يدعــم المــ�ش
ن لتعزيــز فــرص العمــل وســبل العيــش الالئقــة.  ن والســوري�ي لزيــادة إنتاجهــم الــزراعي / الســمكي و )2( عمــال المــزارع اللبنانيــ�ي
وع  ي لديهــا أفــراد مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة. ضمــن إطــار المــ�ش وع اهتماًمــا خاًصــا للشــباب والنســاء واأل� الــ�ت يــوىلي المــ�ش
اكــة مــع RET Germany  دورات تدريبيــة  نظمــت مصلحــة األبحــاث العلميــة الزراعيــة و جمعيــة GATE Lebanon بال�ش
ة 8 أشــهر  ي محافظــة بعلبــك الهرمــل تشــمل محاصيــل الكــرز والمشــمش، والعنــب والتفــاح والزيتــون. خــالل فــ�ت

ف �ف للمزارعــ�ي
ي التدريــب 

حــرصف أكــ�ث مــن 365 مزارًعــا تدريبــات عــى تقنيــات التقليــم والمكافحــة المتكاملــة لآلفــات كمــا شــارك 175 عامــًا �ف
ي إدارة 

عــى تقنيــات الحصــاد ومــا بعــد الحصــاد .كان الهــدف االســاسي مــن التدريــب هــو زيــادة الــوعي باســتخدام التكنولوجيــا �ف
ف بتطبيــق LARI-LEB ، وهــو أداة رقميــة  . تــم تعريــف المزارعــ�ي ف ف والســوري�ي ف اللبنانيــ�ي ف الزراعيــ�ي ف والعاملــ�ي ف المزارعــ�ي الزراعــة بــ�ي
ي الوقــت المناســب للكشــف عــن اإلصابــة المبكــرة لآلفــات واألمــراض وتزويدهــم بالتنبــؤات 

توفــر نظــام إنــذار مبكــر وأخبــاًرا �ف
ف  ي مزارعهــم. كمــا تــم تدريــب المزارعــ�ي

ي الوقــت المناســب بشــأن العــالج �ف
ف اتخــاذ قــرار �ف الجويــة. مــع التطبيــق، يمكــن للمزارعــ�ي

عــى التقنيــات الجيــدة للتقليــم مــن اجــل زيــادة اإلنتــاج والحفــاظ عــى صحــة األشــجار وزيــادة حجــم الثمــار وتســهيل عمليــة 
 عــى التقنيــات الجيــدة للحصــاد ومــا بعــد الحصــاد بهــدف الحــد مــن أســباب تدهــور جــودة 

ً
ف تدريبــا الحصــاد. تلــىت العمــال الزراعيــ�ي

ف  ف والعاملــ�ي وع المزارعيــ�ي ي إنتــاج الفاكهــة مــن الحقــل إىل األســواق. كمــا دعــم مــ�ش
الفاكهــة وتقليــل انتقــال األمــراض الفطريــة �ف

ي المنطقــة المســاعدة 
ف �ف ف والعاملــ�ي ات الشــتوية. قــدم التدريــب للمزارعــ�ي مــن خــالل توزيــــــع بعــض المســتلزمات الزراعيــة والســ�ت

ي العــام ، وبنــاء المرونــة ، 
الفنيــة؛ واألهــم مــن ذلــك، أنهــا قدمــت أداة زراعيــة رقميــة لتعزيــز اإلنتــاج ، وبالتــاىلي زيــادة األمــن الغــذا�ئ

ي جمهوريــة ألمانيــا 
ي مــن الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة )BMZ( �ف

ف ســبل العيــش بفضــل الدعــم الســ�ف وتحســ�ي
اكــة مــع )GATE Lebanon )LNGO و LARI. ]زينــات  ف وبال�ش االتحاديــة مــن خــالل )RET Germany e.V. )INGO ، برلــ�ي
 (RET Germany( أيهم اسماعيل نطوير سبل العيش ، )وع )مصلحة األبحاث العلمية الزراعية موىس -منسقة الم�ش

 . [  2022،

ي للنخيل والتمور
جائزة المركز الوط�ن

ف األبحــاث العلميــة عــى طــول سلســلة القيمــة الكاملــة لنخيــل التمــر؛ وذلــك  ي للنخيــل والتمور عــى تحفــ�ي ركز جائــزة المركــز الوطــ�ف تُ
ف اإلنتاجيــة، مــن أجــل تطويــر أنظمــة إنتــاج نخيــل التمــر المســتدامة. وتــم إطــالق هــذه الجائــزة  لتشــجيع االبتــكارات، وتحســ�ي

ي جميــع 
ف ودعــم صناعــة نخيــل التمــر �ف الدوليــة؛ لتحقيــق التمــ�ي

أنحــاء العالــم مــن خــالل تشــجيع الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
قطــاع  ي 

التطويريــة �ف ات  الخــ�ب ذات  ف  والباحثــ�ي األعمــال  ورواد 
والتمــور  للنخيــل  ي  الوطــ�ف المركــز  منــح جائــزة  النخيــل. وســيتم 
ســنوًيا، وســُيمِكنها ذلــك مــن تحقيــق تقدمــا علميــا وتقنًيــا جديــدا 

: ي هــذا القطــاع، وســتكون الجوائــز عــى النحــو التــاىلي
�ف

الفائــز بجائــزة نخيــل التمــر لفئــة رواد األعمــال )لألفراد( ســينال 	 
عى 100,000ريال ســعودي.

الفائــز بجائــزة فئــة أفضــل بحــث علــ�ي )لألفراد( ســينال عــى 	 
200,000ريــال ســعودي.

التمــر 	  لنخيــل  واالبتــكار  ي  التكنولــو�ب ف  التمــ�ي بجائــزة  الفائــز 
ســعودي. ريــال   200,000 عــى  )للكيانات( ســينالو 
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األهداف
• ف إدارة المزرعــة، وزيــادة جــودة اإلنتــاج باســتخدام 	 تشــجيع االبتــكارات وتطبيقاتهــا العمليــة؛ لخفــض التكاليــف وتحســ�ي

ي رعايــة النخيــل وإنتاجــه.
التقنيــات الحديثــة �ف

• ف مستوى إنتاج التمور محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.	 تحس�ي
• ف بقطاع النخيل وإنتاج التمور لمواجهة تحديات القطاع والصناعات المرتبطة به.	 توجيه المهتم�ي
• 	. ي

تحقيق رؤية المملكة 2030 بشأن استدامة الموارد الطبيعية وحماية األمن الغذا�ئ
أهلية التقدم للجائزة

ي أي 
وط التقديــم كمــا هــو موضــح، وال يجــوز للفائــز �ف ام بــ�ش ف ف االلــ�ت التقديــم متــاح مــن جميــع دول العالــم، ويجــب عــى المتقدمــ�ي

ك نفســه. شــيح إال بعــد مــرور ثــالث أعــوام، كمــا يجــب أن يكــون العمــل المقــدم للجائــزة قــد قــام بــه المشــ�ت دورة إعــادة التقــدم لل�ت
ي للنخيل والتمور

فئات جائزة المركز الوط�ن
جائزة نخيل التمر لفئة رواد األعمال:. 1

ي بداية حياتهم المهنية لسن 30 عاًما أو أقل.
لرواد األعمال األفراد �ف

2 .: جائزة أفضل بحث عل�ي
ي مجال نخيل التمور.

   للعلماء أصحاب الدراسات المبتكرة واإلبداعية �ف
ي المبتكر لنخيل التمر:. 3 ف التكنولو�ب جائزة التم�ي

ي تطــور حلــوال عمليــة وتقنيــات مبتكــرة  كات الناشــئة الــ�ت كات الخاصــة / المنظمــات / الــ�ش    الجامعــات / مراكــز البحــوث / الــ�ش
ي قطــاع النخيــل والتمــور.

ذات تأثــ�ي دائــم �ف
ي أي ترشــيح 

ي نخيــل التمور لــن يتــم النظــر �ف
ي واالبتــكار �ف ف التكنولــو�ب ي حالــة التقــدم للحصــول عى جائــزة مجــال التمــ�ي

*تنويــه :�ف
؛ بســبب أنهــا مخصصــة للكيانــات. ي

ذا�ت
وط االستخدام عملية التقديم و�ش

ي للنخيل والتمور. ف عن طريق موقع المركز الوط�ف ك�ي سيتم تعبئة نموذج التقديم من ِقبل المش�ت

• يجب عى المتقدم لجائزة نخيل التمر لفئة رواد األعمال تقديم ما يثبت بالعمل كرائدة أعمال.	
• اض مــن صاحــب العمــل، 	 ف ضمــن فئة “جائــزة أفضــل بحــث عل�ي “إصــدار شــهادة عــدم اعــ�ت يجــب عــى المتقدمــ�ي

ف تزويدنا بتعهد عى الورق الرس�ي للمؤسسة بأن النتائج واالبتكارات المقدمة  باإلضافة إىل ذلك يجب عى المتقدم�ي
ــا تقديــم واحــدة إىل ثــالث مقــاالت علميــة  . كمــا يجــوز لمقــدم الطلــب اختيارًي إىل اللجنــة العلميــة مــن بحثــه الشــخ�ي
ي  ف التكنولــو�ب شــيحات “لجائزة التم�ي ح. يجــب تقديــم ال�ت »إضافيــة« بحيــث تكــون جميعهــا مرتبطــة بالموضــوع المقــ�ت
كات  كات الخاصــة/ المنظمــات/ الــ�ش واالبتــكار لنخيــل التمر “مــن قبــل رئيــس الجهــة )الجامعات/مراكــز البحــوث/ الــ�ش

الناشــئة(.
• ية فقط.	 ف التقديم باللغة العربية واللغة اإلنجل�ي
• ف لجوائز ومسابقات أخرى.	 عدم استخدام موضوعات المرشح�ي
• ي �يــة تامــة، 	

ي للنخيــل والتمــور �ف ي مقــر أمانــة جائــزة المركــز الوطــ�ف
ســوف يتــم االحتفــاظ بجميــع الملفــات المرشــحة �ف

، ســواء كانــوا فائزيــن أم ال. ف ولــن يتــم إعادتهــا إىل  المرشــح�ي
• ف باإلضافة إىل مصادر التمويل.	 كاء المحتمل�ي يوضح ُمقدم الطلب اإلطار الذي تم من خالله تنفيذ العمل وال�ش

تواريــــخ هامة
• ي األول من يونيو 2022 م.	

سيتم فتح التسجيل �ف
• آخر موعد للتقديم عى الجائزة سيكون 30 سبتم�ب 2022 م.	
• / ديسم�ب 2022 م. 	 ي نوفم�ب

سيعلن عن الفائزين �ف
https://ncpd.gov.sa/services/prize1   :للتسجيل اضغط هنا
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إدارة التكاليف الصحية والبيئية لمبيدات اآلفات
ي إدارة المبيــدات وهــو التكاليــف خاصــة 

هــذا الكتــاب محاولــة جــادة للبحــث والتقــ�ي عــن موضــوع هــام �ف
ي بعــض االحيــان تقديــري وهــو مايجعــل التنــاول بالــغ 

غــ�ي المرئيــة للمبيــدات وهــو قيــاس قــد يكــون �ف
ي هــذا الكتــاب البحــث عــن األمــور المختفيــة فيمــا يخــص التكاليــف 

 فلقــد حاولــت �ف
ً
الصعوبــة. وعمومــا

الســيطرة عــى  أحــكام  ي 
الموثقــة وهــو عائــق رئيــ�ي �ف ي األرقــام 

بالنــدرة �ف المتــاح يتســم  فــأن  ولألســف 
ي دراســته 

 فهــو أمــر جيــد يحتــاج اىل كثــ�ي مــن اإلســتمرار �ف
ً
القيــم الحقيقيــة للتكاليــف والمنافــع. وعمومــا

 عــن هــذا الموضــوع الهــام جــدًا 
ً
والتنقيــب عــن تقاريــر ووثائــق ومراجــع أخــرى تعــط صــورة أكــ�ث وضوحــا

والــذي البــد مــن تناولــه والســ�ي فيــه بمنتــ� اإل�ار والمصداقيــة. أرجــو ان يكــون هــذا الكتــاب إضافــة 
الدكتــور محمــد  األســتاذ   [ الزراعيــة.  اآلفــات  مبيــدات  إدارة  علــوم  ي مجــال 

�ف العربيــة  للمكتبــة  هامــة 
ن شــمس-  ابراهيــم عبــد المجيــد، أســتاذ كيميــاء وســمية المبيــدات المتفــرغ، كليــة الزراعــة- جامعــة عــ�ي

مــرص، 2022 [.
            

ي والمبيدات النانوتكنولو�ب
ي حيــث ضــم الكتــاب 32 فصــًا بــدأ بإســتعراض مقدمــة 

ي تتابــع وتسلســل منطــىت
محاولــة لطــرح األفــكار �ف

ثــم  النانــو  - تطبيقــات  الرقــ�ي االســتعراض  ــخ-  ـ ـ ـ التاريـ المفهــوم-  مــن حيــث  ي  النانوتكنولــو�ب علــوم  عــن 
الثامــن حــ�ت  الفصــول  مــن  ثــم عرضــت  الســابع  مــن األول اىل  الفصــول  ي 

البيئــة وذلــك �ف مــع  تداخلهــا 
ي مجــال الزراعــة مــن حيــث الفــرص والتحديــات مــع اإلهتمــام 

ي �ف الخامــس عــ�ش تطبيقــات النانوتكنولــو�ب
ي الفصــول مــن الســادس عــ�ش حــ�ت الســادس 

ي إنتــاج وتطبيــق الكيماويــات الزراعيــة و�ف
بإســتخدام النانــو �ف

التحديــد  وجــه  عــى  والمبيــدات  اآلفــات  مكافحــة  قطــاع  ي 
�ف ي  النانوتكنولــو�ب إســتخدام  ون  والعــ�ش

ات  التأثــ�ي والثالثــون ضمــت  ي 
الثــا�ف حــ�ت  ون  والعــ�ش الســابع  مــن  الفصــول  ي 

العالقــة و�ف والعلــوم ذات 
التوكســيكولوجية لمــواد النانــو وتقييــم مخاطــر البيئــة والصحــة واآلثــار المحتملــة لهــذه التقنيــة. أرجــو أن 
ي أحــد فــروع العلــم الحديــث 

ي إضافــة مرجــع يضــاف اىل المكتبــة المرصيــة والعربيــة �ف
أكــون قــد وفقــت �ف

ي ومستقبل هذا العلم وإرتباطه بعالم مبيدات اآلفات الزراعية. ] األستاذ الدكتور  وهو النانوتكنولو�ب
ن شــمس- مــرص، 2022 [. محمــد ابراهيــم عبــد المجيد-اســتاذ كيميــاء وســمية المبيــدات المتفرغ-كليــة الزراعة-جامعــة عــ�ي

ي النبات
ية ذات األصول الحيوية-المبيدات البيوكيميائية، المبيدات الميكروبية، الحاميات المدمجة �ن المبيدات الح�ش

ون فصــًا وتتنــاول هــذه الفصــول نظــرة عامــة عــن المبيــدات الحيويــة تعريفهــا  يضــم هــذا الكتــاب عــ�ش
( الضــوء عــى النظــم الدفاعيــة الحيويــة للنبــات لمقاومــة اإلصابــة باآلفــات  ي

وأقســامها ويلــىت )الفصــل الثــا�ف
يــة ذات األصــول النباتيــة إضافــة اىل طــرق الفعــل )الفصــل  ثــم يضــم )الفصــل الثالــث( المبيــدات الح�ش
ي ونمــاذج تفصيليــة لهــذه المصــادر النباتيــة 

الرابــع( ومكافحــة اآلفــات بإســتخدام المبيــدات مــن أصــل نبــا�ت
ثرينات المخلقة )الفصل السادس( ومانعات التغذية )الفصل  ي مكافحة اآلفات مثل الب�ي

المستخدمة �ف
الســابع( ومبيــدات النيــم )الفصــل الثامــن(، كمــا أفــردت أربعــة فصــول للنيكونيكوتونيــدات عــى إعتبــار أن 
هنــاك كثــ�ي مــن الجــدل حــول إســتخدام هــذه المجموعــة مــن المبيــدات )الفصــل التاســع-الفصل الثالــث 
يــة )الفصــل الخامــس عــ�ش حــ�ت  النمــو الح�ش ( ومنظمــات  الرابــع عــ�ش ( والفورمونــات )الفصــل  عــ�ش
( وعنــا� المكافحــة  ي الــزراعي )الفصــل الثامــن عــ�ش ي النظــام البيــ�ئ

( والمكافحــة الحيويــة  �ف الســابع عــ�ش
)الفصــل  الميكروبيــة  الحيويــة  المبيــدات  ومعامــالت  ات  ومســتحرصف  ) عــ�ش التاســع  )الفصــل  الحيويــة 

الميكروبيــة  يــة  الحيويــة الح�ش للمبيــدات  ون( ونمــاذج  الحــادي والعــ�ش )الفصــل  الميكروبيــة  الحيويــة  ون( والمبيــدات  العــ�ش
ون( وقائمــة المراجــع األجنبيــة )الفصــل  ي النبــات )الفصــل الثالــث والعــ�ش

ون( والحاميــات المدمجــة �ف ي والعــ�ش
)الفصــل الثــا�ف

ي 
ي الضــوء عــى فــرع مــن علــوم المبيــدات يحتــاج أن نوجــه لــه كل اهتمامنــا �ف

ي هــذا الكتــاب أن ألــىت
ون(، حاولــت �ف الرابــع والعــ�ش

ي مكافحــة اآلفــات عــى المحاصيــل 
مجــاالت البحــث والتطبيــق ورفــع الــوعي العــام نحــو أهميــة هــذه المجموعــة مــن المبيــدات �ف

ي عالــم مبيــدات اآلفــات الزراعيــة 
ذات األهميــة اإلقتصاديــة ونســأل هللا العــىي القديــر ان يكــون هــذا العمــل إضافــة جيــدة �ف

للمكتبــة العربيــة. ] األســتاذ الدكتــور محمــد ابراهيــم عبــد المجيد-اســتاذ كيميــاء وســمية المبيــدات المتفرغ-كليــة الزراعــة- 
ن شــمس- مــرص ، 2022 [. جامعــة عــ�ي

إصدار كتب جديدة
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	 Occurrence of Macrophomina phaseolina in Israel: Challenges for Disease Management and Crop 
Germplasm Enhancement. Roni Cohen, Meital Elkabetz, Harry S. Paris, Amit Gur, Nir Dai, Onn Rabinovitz, 
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	 An Improved Technique for Isolation and Characterization of Single-Spore Isolates of Plasmodiophora 

brassicae. Mingcan Lv, Yifan Liu, Yue Wu, Jing Zhang, Xuyao Liu, Ruiqin Ji, and Hui Feng, Published Online: 
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	 Trichoderma asperellum )NST-009(: A potential native antagonistic fungus to control Cercospora leaf 
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NFT hydroponic system. Athakorn Promwee, Warin Intana, Plant Protection Science, 58, )2(: 139–149, 
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	 Effects of population density on adult morphology and life-history traits of female Mediterranean flour 
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	 Provision of small sterile eggs is a circumstance-dependent maternal investment in sibling cannibalism 

in the ladybird beetle Harmonia axyridis )Coleoptera: Coccinellidae(. Naoya Osawa, Eur. J. Entomol. 119: 
133–139, 2022. doi: 10.14411/eje.2022.014  

	 Flight Capability and the Low Threshold of a Chinese Field Population of the Fall Armyworm Spodoptera 
frugiperda. Hui Chen, Yao Wang, Le Huan , Chuan-Feng Xu, Jing-Hui Li, Feng-Ying Wang, Wei Cheng, Bo-Ya 
Gao, Jason W. Chapman and Gao Hu. Insects, 13)5(, 422, 2022. https://doi.org/10.3390/insects13050422
	 Attraction of Egg Parasitoids Trissolcus mitsukurii and Trissolcus japonicus to the chemical cues 

of Halyomorpha halys and Nezara viridula. Marica Scala, Orcid, Jalal Melhem Fouani, Livia Zapponi, 
Valerio Mazzoni, Karen Elizabeth Wells ,Antonio Biondi, Nuray Baser, Vincenzo Verrastro and Gianfranco 
Anfora. Insects, 13)5(, 439, 2022. https://doi.org/10.3390/insects13050439
	 Entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae )strain NCAIM 362( effects on soil 

inhabiting Melolontha melolontha )Coleoptera( and Duponchelia fovealis )Lepidoptera( larvae 
in sweet potato )Ipomoea batatas L.(. Barna Putnoky-Csicsó, Ferenc Tóth, János Bálint, Endre Kentelky, 
Klára Benedek, Ciprian George Fora, Imre-István Nyárádi, Adalbert Balog, Plant Protect. Sci., 58: 264–
268,2022. https://doi.org/10.17221/2/2022-PPS
	 Role of Nanoparticles in Management of Plant Pathogens and Scope in Plant transgenics for imparting 

disease resistance. Aflaq Hamid, Sahar Saleem, Plant Protection Science, 58: 173–184,2022. https://doi.
org/10.17221/37/2020-PPS
	 Interaction between Thiamethoxam and Deformed Wing Virus Type A on Wing Characteristics 

and Expression of Immune and Apoptosis Genes in Apis mellifera. Patcharin Phokasem,Wannapha 
Mookhploy, Sasiprapa Krongdang , Chainarong Sinpoo and Panuwan Chantawannakul, Insects, 13)6(, 
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	 Flying over Eurasia: Geographic Variation of Photoperiodic Control of Nymphal Development and 

Adult Diapause Induction in Native and Invasive Populations of the Brown Marmorated Stink 
Bug, Halyomorpha halys )Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae(. Dmitry L. Musolin, Margarita Yu. 
Dolgovskaya, Vilena Ye. Zakharchenko, Natalia N. Karpun, Tim Haye  ,  Aida Kh. Saulich and Sergey Ya. 
Reznik, Insects, 13)6(, 522,2022.  https://doi.org/10.3390/insects13060522
	 Promising Insecticidal Efficiency of Essential Oils Isolated from Four Cultivated Eucalyptus Species in 

Iran against the Lesser Grain Borer, Rhyzopertha dominica )F.(. Asgar Ebadollahi ,Bahram Naseri ,Zahra 
Abedi, William N. Setzer  and Tanasak Changbunjong, Insects, 13)6(, 517,2022. https://doi.org/10.3390/
insects13060517
	 Parasitism of Corn Earworm, Helicoverpa zea )Boddie( )Lepidoptera: Noctuidae(, by Tachinid Flies in 

Cultivated Hemp. Armando Falcon-Brindis , John O. Stireman III ,Zenaida J. Viloria and Raul T. Villanueva. 
Insects, 13)6(, 519, 2022. https://doi.org/10.3390/insects13060519
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	 Sf-FGFR and Sf-SR-C Are Not the Receptors for Vip3Aa to Exert Insecticidal Toxicity in Spodoptera 
frugiperda. Yinxue Shan, Minghui Jin, Swapan Chakrabarty, Bo Yang,Qi Li,Ying Cheng,Lei Zhang  and Yutao 
Xiao, Insects , 13)6(, 547, 2022.  https://doi.org/10.3390/insects13060547
	 Optimizing the Use of Basil as a Functional Plant for the Biological Control of Aphids by Chrysopa 

pallens )Neuroptera: Chrysopidae( in Greenhouses. Yan Fang, Shu Li, Qingxuan Xu, Jie Wang, Yajie 
Yang ,Yingying Mi, Zhenyu Jin, Nicolas Desneux and Su Wang, Insects , 13)6(, 552, 2022.  https://doi.
org/10.3390/insects13060552
	 The Impacts of Climate Change on the Potential Distribution of Plodia interpunctella )Hübner( 

)Lepidoptera: Pyralidae( in China. Jinyu Zhao, Chengfei Song, Li Ma, Xizhong Yan, Juan Shi, and Chi Hao, 
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	 Larval Crowding Did Not Enhance Adult Migration Propensity in Spodoptera frugiperda. Weixiang 

Lü, Linghe Meng, Xingfu Jiang, Yunxia Cheng and Lei Zhang, Insects,  13)7(,581, 2022. https://doi.
org/10.3390/insects13070581

	 To Every Thing, There Is a Season: Phenology and Photoperiodic Control of Seasonal Development 
in the Invasive Caucasian Population of the Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha 
halys )Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae(. Sergey Ya. Reznik, Natalia N. Karpun, Vilena Ye. 
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ة املجلد 40، العدد 2 املقاالت املنشورة يف مَجلـة وقَايــَـة الّنبَــات الَعـَربيَـّ

حزيران/يونيو 2022
بيئيات

 Panonychus ulmi Koch و Tetranychus urticae Koch حساســية بعــض أصنــاف التفــاح لإصابــة باألكاروســات
ي الشــجرة

ســات والعنــارص الغذائيــة �ن وعالقتهــا بالمف�ت
جهان العبد هللا، ماجدة مفلح ولؤي حافظ أصالن )سورية(  الصفحات 119-126

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.119126
أعداء طبيعية

حــرص وتصنيــف بعــض المتطفــالت مــن فصيلــة Hymenoptera( Eulophidae( عــىل حافــرة أوراق البندورة/الطماطــم 
ي الســاحل الســوري

Tuta absoluta �ن
نبيل أبو كف، روعة يوسف ورفيق عبود )سورية( الصفحات 127-139

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.127139
مكافحة حيوية

 Sclerotinia sclerotiorum الفطــر  نمــو  ي 
�ن بالســتيكية  بيــوت  تــرب  مــن  المعزولــة  يــا  البكت�ي مــن  أنــواع  ًتقييــم كفــاءة 

يــا مخت�ب وات  الخــرصن عــىل  األبيــض  العفــن  لمــرض  المســبب 
ف الجبوري )العراق( الصفحات 140-147 عبد هللا كامل عبد هللا الكبي�ي وحرية حس�ي

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.140147
وس موزاييــك العــروق الصفــراء للباميــاء )OYVMV( باســتخدام ثالثــة عوامــل أحيائيــة عــىل  المقاومــة الحيويــة لفــ�ي

ثالثــة أصنــاف مــن محصــول الباميــاء
جنان عبد الهادي جدوع ومعاذ عبد الوهاب الفهد )العراق( الصفحات 148-157

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.148157
 Golovinomyces neosalviae الفطــر  عــىل   Ampelomyces quisqualis التطفــل  فائــق  الفطــر  ظهــور 

Salvia officinalis الشــائعة  المريميــة  عــىل  ي 
الدقيــىت البيــاض  لمــرض  المســبب   )Erysiphaceae(

شادي حمزة، وليد نفاع ومحمد فواز العظمة )سورية( الصفحات 158-163
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.158163

مستخلصات نباتية
 المحىلي والمستورد 

ّ
ي تثبيط نمو الفطر Aspergillus flavus المرافق لحبوب األرز

كفاءة مستخلص هالم Aloe vera �ن
ن ب 1 ي العراق وقدرته عىل تقليل إنتاج األفالتوكس�ي

�ن
ف )العراق( ي وحليمة زغ�ي حس�ي كمال عبد الكريم عباس الحم�ي

الصفحات 164-168
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.164168
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تقنيات الكشف
 (Bemisia tabaci( البيضــاء  بالذبابــة  المرتبطــة   RNA الجينــوم  النباتيــة ذات  وســات  الف�ي لتشــخيص  طريقــة جديــدة 

)NGS( التــالي باســتعمال تسلســل الجيــل 
محمد سلمان وعدنان لهوف )العراق( الصفحات 169-174
 https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.169174

مسببات
ي القمح

الخصائص المظهرية والجزيئية لثالثة أنواع من فطر الفيوزاريوم مرافقة لعفن التاج والجذور �ن
ليى زيدان، دانا جودت ووليد نفاع )سورية( الصفحات 175-181

https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.175181
ن النمو تحف�ي

ق المغرب ي �ش
ي نمو نبات الزعفران �ن

تأث�ي الفطريات الجذرية �ن
يف، زه�ي شفيق والزهرة خرماش )المغرب( الصفحات 182-187 ، إبتسام مزابري، خديجة �ش ي

ماريا ريما�ف
https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.182187

سمية النباتات 
 Chlorococcum humicola )Naeg( Rabenhorst ات رماد محطة كهرباء الدورة عىل الطحلب ّمي وتأث�ي اإلجهاد السُّ

1868
، حنان عدنان شاكر النعي�ي ومهند رمزي نشأت )العراق( الصفحات 188-192 نور عدنان شاكر النعي�ي

https://doi.org/10.22268/AJPP-040.2.188192

ة املجلد 40، العدد 3 املقاالت املقبولة للنرش يف مَجلـة وقَايــَـة الّنبَــات الَعـَربيَـّ

أيلول/سبتم�ب 2022
• ي تصيــب التمــر الزهــدي 	

ن Ephestia cautella الــ�ت تقييــم كفــاءة غــاز األوزون لمكافحــة األدوار الحياتيــة لعثــة التــ�ي
أثنــاء التخزيــن. ثريــا عبــد العبــاس مالــك الســعدي وفريــال بهجــت هرمــز )العــراق(.

• ي ليبيــا. حاتــم أبــو كــراع، صفــاء غســان 	
ي تصيــب محاصيــل الحبــوب والبقوليــات �ن

وســية الــ�ت حــرص األمــراض الف�ي
قمــري وفــوزي بشــية )ليبيــا ولبنــان(.

• ي ســورية. ن�يــن 	
ة حافــرة األوراق البقعيــة .Leucoptera scitella Zell عــىل عــدة عوائــل �ن تســجيل أولي لحــ�ش

ي وماجــد غصــن )ســورية(.
ديــاب، إبراهيــم الجــوري، عــادل المنــو�ف

• 	 Alternaria( للطماطم/البنــدورة  المبكــرة  اللفحــة  مــرض  ي 
�ن ات  الحــ�ش مبيــدات  لبعــض  المبــا�ش  غــ�ي  التأثــ�ي 

ي عبــد األمــ�ي مطــرود، عبــد الحــق رحومــة وأزهــر حميــد  ي ظــروف المختــ�ب والصوبــات الزراعيــة. عبــد النــ�ب
solani) �ن

ي )العــراق وتونــس(.
فــرج الطــا�ئ

• المتعلقــة بهــا: مراجعــة 	 إنتاجهــا والكشــف عنهــا وقضايــا الســالمة الحيويــة  ، طرائــق 
ً
المحاصيــل المعدلــة وراثيــا

علميــة. نبيلــة محمــد عــىي باشــا وأحمــد محمــد عبــد القــادر )ســورية(.

• ان والوفرة الموسمية لدودة ثمار الرمان Ectomyelois ceratoniae Zeller وديناميكية مجتمعها 	 نشاط الط�ي
ي الالذقيــة، ســورية. عطيــة عــرب، إبراهيــم الجــوري، إيمــان عكاشــة، دينــا فيــوض، روعــة يوســف 

عــىل عوائــل مختلفــة �ن
ونرجس العىي )ســورية(.

• الفطــور 	 بعــض  تصيــب  ي 
الــ�ت   Lycoriella ingenuaو  Megaselia halterata ن  تــ�ي للح�ش االول  التســجيل 

ي تســببها. عبــد هللا عبــد الكريــم حســن وعبــ�ي رؤوف محمــود القيــ�ي )العــراق(.
ار الــ�ت ي العــراق ودراســة االرصن

الغذائيــة �ن

• ي تخفيــض اإلصابــة بالهالــوك المتفــرع .Orobanche ramosa L عــىل نبــات 	
تأثــ�ي مســحوق أوراق نبــات الفجــل �ن

ي الزراعــة المحميــة. مــاري حــوش، ســم�ي طبــاش، دينــا حــداد وحنــان حبــق )ســورية(.
البنــدورة �ن

• ي بعــض 	
ي بالرشــاحة المزرعيــة للفطــرFusarium oxysporum. f. sp. tuberosi �ن

دراســة تأثــ�ي اإلجهــاد األحيــا�ئ
. عمــاد عــىي  ي ظــروف المختــ�ب

ة أصنــاف مــن البطاطا/البطاطــس )Solanum tuberosum) �ن ات نمــو عــ�ش مــؤ�ش
 وجــودة فّضــول )ســورية(

التينــاوي، فهــد البيســكي

• ي ثالثــة مواقــع 	
ة عثــة الزيتــون )Prays oleae )Bernard, 1788 �ن دراســة العوامــل المؤثــرة عــىل اإلصابــة بحــ�ش

ي بشــ�ي وغســان إبراهيــم )ســورية(. ي الســاحل الســوري. يــارا وســوف، عبــد النــ�ب
لزراعــة الزيتــون �ن
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أحداث مهمة يف وقاية النبات   2022 - 2023     

  https://agbiol.org/.المؤتمر الدوىلي الرابع للبيولوجيا وعلوم الحياة 28-31/8/2022

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

/https://www.agribalkan.net .مؤتمر البلقان الزراعي الرابع، ادرين- تركيا 31/8- 3/9/2022
. ي الزراعي ي ثبات النظام البي�ئ

المؤتمرالدوىلي العل�ي الحادي ع�ش عن دور المكافحة الحيوية �ف
/http://events.fncbzr.ru/personal/apply 19-23/9/2022

https://bit.ly/3z2sQHP .المؤتمر الدوىلي للصحة النباتية  21-23/9/2022
https://www.cimmyt. .أبانت ، تركيا ، )ICNS( الندوة الدولية الثامنة حول نيماتودا الحبوب

 org/events/8th-international-cereal-nematodes-symposium-icns/ 26- 29/9/2022

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

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

ق  ي ال�ش
ة اإلخبارية لوقاية النبات �ن ي إنجاز العدد الحالي من الن�ش

جزيل الشكر للزمالء الذين أسهموا �ن
األد�ن والبلدان العربية وهم:

ن )العــراق(، ريــزان محمــد صالــح عــىلي )العــراق(،  نشــوى عبــد المنعــم حامــد المرشــدي )مــرص(، صفــاء نعمــت حســ�ي
ي بلــدي )ابــو 

)العراق(، ســونيا الــكا�ن ي
عمــاد المعروف)ســليمانية-العراق(، مجــد جمــال )ســورية(، هنــد داخــل ال حســا�ن

)ســورية(، حيـــدر عــىلي رضـــا العــزي )العــراق(، يوســف خميس)مــرص( ، محمــد ابراهيــم عبــد  ي بش�ي (، عبدالنــ�ب ي ظــ�ب
ي  

ن عبدهللا)العــراق( ، را�ن المجيد)مــرص(، محمــد �حــان )مــرص(، معــاذ عبــد الوهــاب الفهد)العــراق(، آمــال حســ�ي
ان ســالم الجــراح )العــراق(، دعــاء عــىلي فــارس )العــراق(،  )العــراق(، أحمــد بريــر أبــو دكــة )العــراق(، نــ�ي ي

فاضــل الجصا�ن
زينــات مــوىس )لبنــان(، مختــار عبــد الســتار عارف)العــراق(، عدنــان لهوف)العــراق(، عبــد الرحمــن مكحل)ســورية(، 
العلــوي  مأمــون  فرنســا(،   ،EPPO(روي ي 

ســو�ن انــا   ،FAORNE(( تــكىلي  هبــة   ،)FAOSNE ســيدات)  هــادي  محمــد 
)FAO-RNE( ، ليديــا عبــد الشــاهد )FAORNE، ماجــد الكحــكي )FAO-Rome(، يــ�ى احمــد )FAORNE(، وســام 

 n.  ) ن عطاونة)فلسط�ي

ة  ي تحرير بعض االخبار وارسالها للن�ش
ن �ن شكر خاص للمهندسة زينات موىس )الري -لبنان( عىل نشاطها المتم�ي

ي المنطقة العربية.
ي عملها ومسعاها لخدمة وقاية النبات �ن

ألثراءها مع تمنياتنا لها بالموفقية والنجاح �ن

ي البلــدان العربيــة. كمــا تدعــو جميــع 
ة اإلخباريــة الجميــع إل إرســال أيــة أخبــار أو إعالنــات تتعلــق بوقايــة النبــات �ن تدعــو هيئــة تحريــر النــ�ش

البلــدان العربيــة  ي 
النبــات واللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنهــا وأعضــاء االرتبــاط �ن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة العربيــة لوقايــة 

ي تهتــم بــأي جانــب مــن جوانــب وقايــة النباتــات مــن اآلفــات الزراعيــة لرفــد 
المختلفــة وكذلــك جميــع الجمعيــات العلميــة الوطنيــة الــ�ت

ي والــدولي هــا عــىل مســتوى العالــم العــر�ب ة بمــا لديهــم مــن اخبــار يــودون ن�ش النــ�ش

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

ي األردن 2022
ة القرمزية عىل الصبار �ن تسجيل جديد من االعداء الحيوية عىل الح�ش

احمد كاتبه بدر وابراهيم الجبوري

Leucopis bellulaDactylopius opuntiaeHyperaspis trifurcata
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صور لها حكاية
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