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العربية لوقاية النبات بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للشرق األدنى التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة )الفاو( .ترسل جميع المراسالت التي تتعلق بالنشرة بالبريد االلكتروني إلى رئيس ھيئة التحرير
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يسـمح بإعـادة طبع محتويات النشرة بعد التعريف بالمصدر .اإلشارات المستعملة وطريقة عرض المعلومات
في ھذه النشرة ال تع ّبر بالضرورة عن رأي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ،أو الجمعية
العربية لوقاية النبات بشأن الوضع القانوني أو الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منظمة أو سلطتھا
المحلية وكذلك بشأن تحديد حدودھا .كما أن وجھات النظر التي يع ّبر عنھا أي مشارك في ھذه النشرة ھي
مجرد آرائه الشخصية وال يجب اعتبارھا مطابقة آلراء منظمـة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أو الجمعية
العربية لوقاية النبات.
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العربية .كما تدعو جميع أعضاء الھيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات واللجان المتخصصة المنبثقة
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العالم العربي.
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افتتاحيـة العـدد
المقاومة النباتية وأھميتھا في النظم الزراعية
ُتع ُّد المقاومة النباتية ) (Plant resistanceواحدة من أھم التكتيكات الفعالة في برامج إدارة
األمراض النباتية ،ولكنھا ال زالت تحتاج إلى مزيد من التفعيل واالستخدام .ومن الممكن التغلُّب
على كثير من المشكالت التي تصاحب صفة المقاومة ،أو الح ّد منھا بإجراء المزيد من البحوث
والجھود في طرائق التربية ،وكذلك إقامة المزيد من البرامج التعليمية الف ّعالة لمربي النباتات
والمزارعين والمرشدين الزراعيين.
حتى اآلن ،يمكن القول بأن العوامل التي تجعل من المقاومة النباتية ھدفا ً ھاما ً لمربي النباتات في
كافة النظم الزراعية الحديثة والتقليدية على حد سواء تزداد يوما ً بعد يوما ً .وتشمل ھذه العوامل:
تزايد محددات استخدام المبيدات ،ومحدودية ھامش الفائدة للعديد من النظم الزراعية ،وفقد
المزارع الھتمامه ببدائل اإلدارة األخرى ،ومحدودية قائمة البدائل الفعالة .وإضافة إلى ذلك،
فالمقاومة النباتية تأتي من بين النظم القليلة في أساليب اإلدارة التي يمكن استخدامھا في عديد من
المناطق الزراعية لزيادة كل من إنتاجية المحاصيل الزراعية ودرجة ثباتھا بدون تكاليف إضافية،
أو بأقل تكاليف يتحملھا المنتج.
قد تساعد تقنيات البيولوجيا الجزيئية والھندسة الوراثية في وقتنا الحاضر في ظھور أصناف نباتية
مقاومة إزاء عديد من الكائنات الممرضة للنباتات .ومن المتوقع أن تساعد صفة المقاومة
المھندسة وراثيا ً مستقبالً في التغلب على حواجز الخصوبة التي تحد من استخدام بعض مصادر
المقاومة البرية ،وسوف تمنح مصادر جديدة للمقاومة إزاء كائنات ممرضة لم ُتكتشف مصادر
مقاومة لھا حتى اآلن .ولكن السؤال المھم الذي يطرح نفسه ھنا ،ھو ما إذا كانت صفة المقاومة
المھندسة وراثيا ً ھذه سوف تكون لھا صفة الديمومة والثبات بدرجة تفوق مورثات المقاومة
المعروفة حاليا ً أم ال؟ .واعتماداً على المعلومات المتوافرة حديثاً ،فإنه يجب افتراض أن صفة
المقاومة المھندسة وراثيا ً لن تكون مختلفة  -من حيث ثباتھا – عن صفة المقاومة في األصناف
البرية .وفي الواقع ،فإن التقنيات التي يمكنھا أن تسمح بنقل مورثات المقاومة المھندسة وراثيا ً أو
مورثات المقاومة الطبيعية إلى عدد كبير من أصناف المحاصيل أو حتى األنواع المختلفة منھا قد
أصبحت في المتناول .وسوف يزيد ذلك كثيراً بالطبع من إمكانية حدوث الضغط االنتخابي داخل
عشائر الكائن الممرض .وبالتالي تزداد الحاجة إلى تطوير استراتيجيات المقاومة الوراثية -
المبنية على أسس سليمة  -إزاء الكائنات الممرضة للنباتات.
أحمد عبد السميع دوابة
قسم وقاية النبات
كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية
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أخبار وقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى



)ﺑﻌﻣر  10-7ﺳﻧوات( ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻳر ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﺎرس .وﻗد ﺗطور

اآلفات الجديدة والغازية

اﻟﻣوت اﻟﺗراﺟﻌﻲ وﻟﻔﺣﺔ اﻟﻔروع ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﺎق،

مصر
ﺗﺳﺟـﻳﻝ

ﻗوﻗﻌـــــﻲ

اﻟﻣﺛﻘــﺎب

اﻟﻘــــزم

ﻣؤدﻳﺎً إﻟﻰ ﻣوت اﻷﺟزاء اﻟﻬواﺋﻳﺔ ﻣن اﻟﺷﺟرة واﻟﺧﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣن
pyrgula

Opeas

) (Schmacker & Boettgerواﻟﻣﺛﻘﺎب اﻟﺣﺎد Opeas pumilum

) (Pfeifferﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ ﻣﺻر .ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ وﺟود
ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻘواﻗﻊ ،اﻟﻣﺛﻘﺎب اﻟﺣﺎد واﻟﻣﺛﻘﺎب اﻟﻘزم ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ
ﻣﺻر .ﺑدأ ظﻬور اﻟﻘوﻗﻊ اﻷوﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﺗﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑرى

ﺧﻼﻝ ﺷﻬر أﻳﻠوﻝ/ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻋﺎم  1996ﺛم اﺧﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  1997ﺛم
ﻋﺎد ﻟﻠظﻬور ﻣرة ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ آب/أﻏﺳطس  2005ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑدأ ظﻬور
اﻟﻘوﻗﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ آب/أﻏﺳطس  ،2006وﻗد ﺗم وﺻف اﻟﻘوﻗﻌﻳن
واﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﻲ ﻟﻬﻣﺎ وﻛذﻟك ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ/ﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ وﻋﺎدات وﺳﻠوك
اﻟﻘوﻗﻌﻳن .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﻣﺎ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا
 Phasmarhabditis tawfiki Azzamاﻟﻣﺗطﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻗﻊ.
]ﻛرﻳﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻋزام وﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﺗوﻓﻳق )ﻣﺻر( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت.[2011 ،330-325 :(2)21 ،
اﻟﻬدﺑﻳﺎت واﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟدوارة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻗﻊ اﻷرﺿﻳﺔ واﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺻر وﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻗﻊ Biomphalaria alexandrina

 Ehrenbergوﻛﺗﻝ ﺑﻳﺿﻪ .ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻟﻌزﻝ
ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟدوارة واﻟﻬدﺑﻳﺎت ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘواﻗﻊ اﻷرﺿﻳﺔ
واﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر .أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺑرﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗدرة ﻫذﻩ
اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟدوارة ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘواﻗﻊ اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ،وﻛذﻟك ﻛﺗﻝ
اﻟﺑﻳض واﻷﻓراد ﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻔﻘس ﻟﻘوﻗﻊ Biomphalaria alexandrina

ﻣﺳﺑﺑﺔ أﻋراﺿﺎً ﻣرﺿﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ .ﺑﻳﻧﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻬدﺑﻳﺎت ﺳﻠوﻛﺎ
اﻓﺗراﺳﻳًﺎ ﺟﻣﺎﻋﻳﺎً ﻷﺟﻧﺔ اﻟﻘوﻗﻊ وأﻓرادﻩ ﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻔﻘس .ﻛﺎن ﺗﺄﺛﻳر ﻛﻝ

ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟدوارة واﻟﻬدﺑﻳﺎت أﺳرع ﻓﻲ ﻛﺗﻝ اﻟﺑﻳض واﻷﻓراد ﺣدﻳﺛﺔ

اﻟﻔﻘس ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ] .ﻛرﻳﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻋزام )ﻣﺻر(.
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت،335-331 :(2)21 ،
.[2011

ﻋﻠﻰ وﺳطﻲ ﺑطﺎطﺎ/ﺑطﺎطس ،دﻛﺳﺗروز ،آﺟﺎر وﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﻣﺎﻟت
آﺟﺎر .ﻓﺻﻠت اﻟﻌزﻻت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن إﻣﺎ ﺑﻠون أﺧﺿر ﺷﺎﺣب

أو ﻣﻊ ﻏزﻝ ﻓطري ﻫواﺋﻲ وﺗﺑوﻏت ﺑﻌد  5إﻟﻰ  7أﻳﺎم ﻣن اﻟﺗﺣﺿﻳن
ﻋﻧد °25س .ﻛﺎﻧت اﻷوﻋﻳﺔ اﻟﺑﻛﻧﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻔطر ﻛروﻳﺔ
ﺳوداء اﻟﻠون ذات ﺟدر رﻗﻳﻘﺔ ﻏﺷﺎﺋﻳﺔ وﺑراﻧﺷﻳﻣﻳﺔ ﻛﺎذﺑﺔ،
وﺑﻘطر  140-80ﻣﻳﻛروﻧﺎً .اﻷﺑواغ اﻟﻛوﻧﻳدﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ،أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﺧﻠﻳﺔ،

ﻣﺗطﺎوﻟﺔ

إﻟﻰ

ﻣﻐزﻟﻳﺔ

اﻟﺷﻛﻝ،

ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ،

أﺑﻌﺎدﻫﺎ

 6-4×17-11ﻣﻳﻛروﻧﺎت )ﺑﻣﻌدﻝ وﺳطﻲ  4.7×14ﻣﻳﻛرون(.
ﻛﺎﻧت درﺟﺎت اﻟﺣ اررة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻷدﻧﻰ ﻣﺎ ﺑﻳن °10-8س،
اﻟﻔﺿﻠﻰ ﻋﻧد °30-27س واﻟﻌظﻣﻰ ﻋﻧد °35س .وﻛﺎن ﻣﻌدﻝ اﻟﻧﻣو
اﻟﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﻳوﻣﻲ ﻋﻧد °30س  10-8ﻣم .وﺿﻌت ﻋزﻻت ﻣﻣﺛﻠﺔ
ﻓﻲ  CBS-KNAWﺑﻣرﻛز اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﻳوي ﻟﻠﻔطور ﺑﻬوﻟﻧدا )ﺑﺎﻷرﻗﺎم

اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ CPC 19625 = CBS 130974 :و CPC 19626 = CBS

130975؛

اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ

ﺗﺣت

أرﻗﺎم

JN815312

GenBank

و  ،JN815313ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( .اﺳﺗﺧﻠص اﻟـ DNAاﻟﻣﺟﻳﻧﻲ
ﺑوﺳﺎطﺔ ﻛت ﻋزﻝ اﻟـ  DNAاﻟﻣﻳﻛروﺑﻲ ﻓﺎﺋق اﻟﻧظﺎﻓﺔ
) (MoBio Laboratories, Inc., Solana Beach, CAودرس
ﺗﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﺎﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺦ اﻟداﺧﻠﻲ ) (ITSﻷوﺑرون nr DNA

ﻛﻣﺎ وﺻف ﺳﺎﺑﻘﺎً .واﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ ،ﺗم

ﺗﺣدﻳد ﻫوﻳﺔ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﻣرض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ Pilidiella granati

 .Sacc.وﻗد أﻳدت ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺻﻝ اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺦ اﻟداﺧﻠﻲ ﻫذا
اﻟﺗﺣدﻳد واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﻧﻣطﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻟﻧﻣط
اﻟﺑﻧك اﻟوراﺛﻲ ) HQ166057اﻟﺗﻣﺎﺋﻝ=  614ﻣن .([%100] 614
أﺟرﻳت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘدرة اﻹﻣراﺿﻳﺔ ،ﺗﺣت ظروف اﻟدﻓﻳﺋﺔ،

ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋزﻟﺗﻳن ﻣﻣﺛﻠﺗﻳن ﻣن ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺟﻳرات رﻣﺎن

ﺑﻌﻣر  5أﺷﻬر وﺑـ  10ﻣﻛررات؛ ووﺿﻌت أﻗراص ﻣﻳﺳﻳﻠﻳوﻣﻳﺔ ﺑﻘطر

إيران
أوﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻔطر  Pilidiella granatiاﻟﻣﺣدث ﻟﻠﻣوت اﻟﺗراﺟﻌﻲ
وﺗﻌﻔن اﻟﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟرﻣﺎن ) (Punica granatumﻓﻲ إﻳران .ﺗﻌد
إﻳران أﻛﺑر ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠرﻣﺎن ) (Punica granatumﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺣﻳث
ﻳوﺟد ﺣﺎﻟﻳﺎً أﻛﺛر ﻣن  60,000ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻧﺗﺟﺔ .ﺗم ﻓﻲ رﺑﻳﻊ 2011

ﻣﻼﺣظﺔ أﻋراض ﺗدﻫور وﻣوت ﺗراﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟرﻣﺎن اﻟﻔﺗﻳﺔ
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اﻟﺟذور .ﺗﻣت زراﻋﺔ ﻧﺳﺞ ﻣطﻬرة ﺳطﺣﻳﺎً ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣرﻳﺿﺔ

 5ﻣم ،ﻣﺄﺧوذة ﻣن أطراف ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﻌﻣر  7أﻳﺎم ﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳط
ﺑطﺎطﺎ/دﻛﺳﺗروز/آﺟﺎر ﺗﺣت ﻗﺷرة ﺟروح اﻟﻔروع .ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت
أﻗراص ﻣن ﻣﺳﺗﻧﺑت ﻏﻳر ﻣﻌدي ﻛﺷواﻫد .ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺑرت اﻟﻣﻘدرة
اﻹﻣراﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎر ﻏﻳر ﻣﺟروﺣﺔ ﺑوﺿﻊ أﻗراص ﻣﻳﺳﻳﻠﻳوﻣﻳﺔ
ﺑﻘطر  5ﻣم ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺛﻣﺎر رﻣﺎن ﻣطﻬرة ﺳطﺣﻳﺎً ،واﺳﺗﺧدﻣت

أﻗراص  PDAﻏﻳر ﻣﻠﻘﺣﺔ ﻛﺷواﻫد .ووﺿﻌت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻓﻲ أﻛﻳﺎس ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ وﺣﻔظت ﻋﻧد °25س ﻟﻣدة  10أﻳﺎم .وﺗﺑﻳن أن
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اﻟﻌزﻻت ﻛﺎﻧت ﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﻔروع ﺑﻌد ﺷﻬرﻳن ﺣﻳث أﻋطت ﺑﻘﻌﺎً
ﻣرﺿﻳﺔ ﺑﻧﻳﺔ ﺑطوﻝ  5-2ﺳم .وﻟم ﺗﻼﺣظ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺑﻘﻊ ﻋﻠﻰ

ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣرض "ﺗﻘزم اﻟﺧﻠﻔﺎت" ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ ،إذ
ﻋوﻣﻠت ﻣﻘﺎطﻊ طوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ﺑﻣزﻳﺞ ﻣن ﺑﻳروﻛﺳﻳد

اﻟﺷواﻫد .وﻧﺿﻳف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم أﻧﻪ ﺗم إﻋﺎدة ﻋزﻝ اﻟﻔطر ﻣن ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻬﻳدروﺟﻳن وﺣﻣض ﻛﻠور اﻟﻣﺎء .أﺧدت اﻟﺳﺎق )اﻟﻘﺻﺑﺎت( اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ

اﻟﻧﺳﺞ اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﻣؤﻛدة ﻓرﺿﻳﺎت ﻛوخ .وﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣﺎر ،ﻏ از اﻟﻔطر

اﻟﻠون اﻷﺧﺿر اﻟﻣزرق ﻓﻲ اﻟﻧﺳﻳﺞ اﻟﺑراﻧﺷﻳﻣﻲ ﺣوﻝ اﻟﺣزم اﻟوﻋﺎﺋﻳﺔ

اﻟﺛﻣﺎر ﺑﻌد  8-5أﻳﺎم ،ﺗﺑﻊ ذﻟك ظﻬور أﻋراض ﺗﻌﻔن اﻟﺛﻣﺎر وظﻬور

اﻟﻠﻳﻔﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﻓﻠم ﺗﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻠون .ﺳﻣﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر

اوﻋﻳﺔ ﺑﻛﻧﻳدﻳﺔ ﻏزﻳرة ﻏطت ﺟﻠد اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌد  10أﻳﺎم .وﻟم

اﻟﻣﻳداﻧﻲ ﺑﺗﺣدﻳد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣرض اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ

ﺗﻼﺣظ أﻳﺔ أﻋراض ﺗﻌﻔن ﻋﻠﻰ اﻟﺷواﻫد ﻏﻳر اﻟﻣﻌداة .ﺳﺟﻝ اﻟﻔطر

 %25ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ .ﺗم ﻋزﻝ اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ اﻟﻬواﺋﻳﺔ ﻣن

 Pilidiella granatiﻛﻣﻣرض ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وآﺳﻳﺎ

اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘزﻣﺔ )ﺻﻧف  (NCo-310ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧﺑت ﻗﺻب اﻟﺳﻛر

واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ .وﺣﺳب اﻟﻣﺗواﻓر ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻳﻌﺗﺑر

اﻟﻣﻌدﻝ ) 17غ أﺟﺎر 8 ،غ ﺑﻳﺑﺗون ﻓوﻝ اﻟﺻوﻳﺎ 1 ،غ ،K2HPO4

ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻟﻠﻔطر  Pilidiella granatiﻋﻠﻰ

 1غ  0.2 ،KH2PO4غ  0.5 ،MgSO4·7H2Oغ ﺳﻛر 1 ،غ

اﻟرﻣﺎن ﻓﻲ إﻳرانJ.Z. Groenewald ،M. Mirabolfathy] .

ﻗﺎﻋدة ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻳﺳﺗﻳﻳن  2 ،cysteineغ أﻟﺑوﻣﻳن اﻟﻣﺻﻝ

و ) P.W. Crousإﻳران وﻫوﻟﻧدا(،46 :(3)96 ،Plant Disease .

وﺣﺿﻧت ﻟﻣدة 4-3
اﻟﺑﻘري 15 ،ﻣﻎ ﻣن ﻛﻠورﻳد ﻫﻣﻳن اﻟﺑﻘري( ُ
أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻋﻧد °28س .ﻧﻣت ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ ﺑﻳﺿﺎء ﻓﺎﺗﺣﺔ،

.[2012

ﻣﺳﺗدﻳرة ،ﻣرﺗﻔﻌﺔ ) 1.5-4.5×0.2-0.35ﻣﻳﻛروﻣﻳﺗر( .وﻛﺎﻧت اﻟﻌزﻻت

العراق
اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻟﺣﺷرة ﺳوﻧﺔ اﻟﻘﻣﺢ

إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻐرام وﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻛﺎﺗﻼز وﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻸوﻛﺳﻳداز ،وﺗﺣﻠﻝ
Eurygaster

 testudinaria Geoffroyﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺳﺑب ﻣرﺿﻲ ﺟدﻳد ﻟﻠﺣﺷرة
ﻓﻲ اﻟﻌراق  .Fusarium heterosporum Neesأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺣﻘﻠﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧﺟف ﺑﺎﻟﻌراق ﺗﺷﺧﻳص ﻣﺳﺑب ﻣرﺿﻲ ﺟدﻳد
ﻋﻠﻰ ﺣﺷرة اﻟﺳوﻧﺔ ﻫو  Fusarium heterosporum Neesأظﻬرت
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻻﻣراﺿﻳﺔ ﻟﻠﻔطر واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺗرﻛﻳزات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أن
اﻟﺗرﻛﻳز  910×2ﺑوﻏﺔ/ﻣﻝ أﻋطﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺗﻝ ) (%66.67ﺑﻌد
5أﻳﺎم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ] .زﻫﻳر ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ،ﻧزار ﻧوﻣﺎن ﺣﻣﻪ وﻧﺟﺎة
ﻋدﻧﺎن )اﻟﻌراق( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت،
.[2011 ،372-369 :(2)21

باكستان
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻟﺗﻘزم ﺧﻠﻔﺎت ﻗﺻب اﻟﺳﻛر (Leifsonia xyli
) subsp. xyliﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﻳﻌﺗﺑر ﻗﺻب اﻟﺳﻛر Saccharum

) (hybridsاﻟﻣﺣﺻوﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﻘدي اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،اﻟذي
ُﻳزرع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  1.029ﻣﻠﻳون ﻫﻛﺗﺎرٕ ،واﻧﺗﺎج ﺳﻧوي ﻳﺑﻠﻎ 50
ﻣﻠﻳون طن .أﺟري ﻣﺳﺢ ﺣﻘﻠﻲ ﻟﻣﺣﺻوﻝ ﻗﺻب اﻟﺳﻛر ﻓﻲ ﻓﻳﺻﻝ
آﺑﺎد-ﺳرﻏودا ،وﺷﻌﺑﺔ دﻳ ار ﻏﺎزي ﺧﺎن -إﻗﻠﻳم اﻟﺑﻧﺟﺎب ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  .2010–2007ﺷوﻫدت أﻋراض ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣرض

ﺗﻘزم اﻟﺧﻠﻔﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻗف اﻟﻧﻣو واﺣﻣرار اﻟﺣزم اﻟوﻋﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻧﺎطق ﻋﻘد اﻟﺳﺎق .وظﻬرت ﺗﻠك اﻷﻋراض ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻧﺎف

 ،CP72-2086 ،SPF-241 ،CP77-400و ،NCo 310إذ ظﻬرت
ﻣﺗﻘزﻣﺔ ﺑﺷدة ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ دورﺗﻲ اﻟزراﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .أﺟري اﺧﺗﺑﺎر
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وﺣددت اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ
اﻹﻳﺳﻛوﻟﻳنٕ ،واﻧﺗﺎج اﻧزﻳم اﻟﻳورﻳﺎز ،وﻏﻳر ﻣﺗﺣرﻛﺔُ .
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ Leifsoniaxyli
) subsp. xyliﺳﺎﺑﻘﺎً  .( Clavibacter xyli subsp. xyliﺗم ﺗطوﻳر
ﻣﺻﻝ ﻣﺿﺎد ﻣﺑﺎﺷر ﻟـ  – ELISAاﻟﻣﻐطﺎة ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ،

وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﻳوﻳﺔ واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ،
ﻓﻳﺻﻝ آﺑﺎد ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .واﺳﺗﺧدﻣت ﻋﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ أو

اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ،ﻣن أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر .ELISA
وأظﻬرت

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

أن

أﺻﻧﺎف

ﻗﺻب

اﻟﺳﻛر

NCo-310

)ﻟﻎ /CFU 1.342ﻣﻝ( و) CP72-2086ﻟﻎ/CFU 0،118ﻣﻝ(
اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻣرض ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﺑرة
أﺧرى أظﻬرت إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻟوﺟود ﻣرض ﺗﻘزم اﻟﺧﻠﻔﺎت ،وﻫﻲ:
]،[Log 0.069 CFU/ml] HSF-240 ،[Log 0.077CFU/ml
Log 0.076 ] SPSG-26 ،[Log 0.060 CFU/ml] NSG-555
SPF-238 ،[Log 0.074 CFU/ml] SPSG-79 ،[CFU/ml

] ،[Log 0.057 CFU/mlو.[Log 0.063 CFU/ml] CP77-400
 .Cv. SPF-241ﺗم ﺣﻘن اﻟﺑراﻋم ﻣن ﻗﺻب اﻟﺳﻛر ﻋن طرﻳق إﺑرة
ﻣﻌﻘﻣﺔ ﻗﻳﺎس  18ﺑﻣﻌﻠق اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﺗرﻛﻳز  10ﺧﻠﻳﺔ/ﻣﻝ .ﺗم
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ﻓﺣص ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻗﺻب اﻟﺳﻛر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣن اﻟﻌدوى ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن

 9أﺷﻬر ،وذﻟك ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗطور اﻷﻋراض ووﺟود اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ .وأﺟري
ﺗﻘوﻳم اﻷﺻﻧﺎف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗوﺳط ﻋدد ﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣزم اﻟوﻋﺎﺋﻳﺔ .وﻛﺎﻧت اﻷﺻﻧﺎف CPF- ،SPF-213
SPF- ،SPSG-79 ،SPSG-26 ،NSG-555 ،HSF-240 ،237

 ،238و CP77 400ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،وظﻬر اﻟﺻﻧف  SPF-241ﻣﺗوﺳط
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،و CP72 2086و NCo-310أظﻬ ار ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
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ﺑﻣرض ﺗﻘزم ﺧﻠﻔﺎت ﻗﺻب اﻟﺳﻛرُ .ﻋزﻝ اﻟﻣﻣرض ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﻣﻌداة ،وﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  L. xyli subsp. xyliﺑوﺳﺎطﺔ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻛﺗرﻳوﻟوﺟﻳﺔ ورد ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﻲ .وﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠﻣﻧﺎ ،ﻫذا

اﻟدراﺳﺎت .وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺗﺿﺢ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣن إﺟراء دراﺳﺎت

ﺣﻳﺎﺗﻳﺔ/ﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ وﺑﻳﺋﻳﺔ/إﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣواﺋﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

ﻫو اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻟﻣرض "ﺗﻘزم اﻟﺧﻠﻔﺎت" ﻋﻠﻰ ﻗﺻب اﻟﺳﻛر ﻓﻲ

ﻟﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻌدو اﻟﺣﻳوي وﺗﻘوﻳم دورﻩ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ.

إﻗﻠﻳم اﻟﺑﻧﺟﺎب ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،S. Afghan ،S.-Z. Hussnain] .

وﻛذﻟك ﺗﺗطﻠب اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﻳد وﺗﻌرﻳف أﻧواع اﻟﺣﺷرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ

،K. Hussain ،A. Shahazad ،S.-M. Mughal ،M.-I. Haq

ﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ اﻟﻔطور ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻘطر] .ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد

 A. Batool ،Y.-B. Pan ،K. Nawazو) A. Irfanﺑﺎﻛﺳﺗﺎن

اﻟرﺣﻳم ﺳﺂﺗﻲ ،ﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،اﻟﻣرﻛز

وأﺳﺗراﻟﻳﺎ([2011 ،1581 :(12)95 ،Plant Disease .

ﺣﻳث ﺗﺗﻔﺎﻗم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔطر ﻟﻔﺗرات أطوﻝ ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت ﺑذﻟك ﺑﻌض

اﻟﻘوﻣﻲ

ﻟﻠﺑﺣوث،

اﻟﺧرطوم،

.[satisattisat@yahoo.com

السودان
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺟدﻳد ﻟﺣﺷرة آﻛﻠﺔ ﻟﻠﻔطور ﻓﻲ اﻟﺳودان .ﻣرض اﻟﺑﻳﺎض
اﻟدﻗﻳﻘﻲ اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ ﻓطور ﻣن رﺗﺑﺔ  ،Erysiphalesوﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣن

اﻟﺳودان،

اﻟﺑرﻳد

اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ:

دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺋﻳﺔ وﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﺑﻌض اﻷﻋداء اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺣﺷرﻳﺔ
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت  Prosopis julifloraﻓﻲ اﻟﺳودان.
ﺳﺟﻝ ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺧﻧﺎﻓس ﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت

أﺟﻧﺎس  Erysipheو Sphaerothecaو ،Leveillulaﺗﻌﺗﺑر ﻣن

 Alagarobius prosopisﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ) (Brucidiaeﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ

اﻷﻣراض اﻟﻣدﻣرة ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان
أﺛﻧﺎء ﻣوﺳم اﻟﺷﺗﺎء )ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ/دﻳﺳﻣﺑر-آذار/ﻣﺎرس( .وﻣن ﺧﻼﻝ

اﻟﺑذور و  Sternocera castanea ،Steraspis speciosaﻣن

ﻋﺎﺋﻠﺔ ) (Buprestidaeﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻣن اﻟداﺧﻝ .ﺗم ﻓﻲ

Xanthium

اﻟﻣﺧﺗﺑر/اﻟﻣﻌﻣﻝ ﻋﻣﻝ ﺗﺟرﺑﺔ إﻧﺑﺎت ﻟﻠﺑذور اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺷرة

اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟوﺣظ ﺑﺄن اﻟﻧﺑﺎت اﻟﺑري

 ،brasilicum Vellواﻟذي ﻳﺳﻣﻲ ﻣﺣﻠﻳﺎً ﺑﺎﻟراﻣﺗوك ،ﻫو ﻣن أﻛﺛر

اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎض اﻟدﻗﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﻝ.

ﻟذﻟك ﺗﺑدو أﻋراض اﻟﻔطر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﺋﻝ ﻣﺑﻛ اًر ﻋﻧد ﺑداﻳﺔ اﻟﻣوﺳم

ﺣﻳث ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺑﻳض وﺗﺑﻘﻲ ﻫﻛذا ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ
ﺗﻣﺗد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺣﺗﻲ أواﺋﻝ ﻣوﺳم اﻟﺻﻳف .وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳوﺣﺎت
اﻟﻣذﻛورة ،ﺗم اﻟﻌﺛور ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺷرات
ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓطور اﻟﺑﻳﺎض اﻟدﻗﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﺎت اﻟراﻣﺗوك
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺑﺎت ،اﻟﺧرطوم ﺑﺣري .وﻣن ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﺣﺷرات ،وﺟدت
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺑﻳرة ﺗﻣﺛﻝ اﻟطور اﻟﺑﺎﻟﻎ واﻷطوار اﻟﻳرﻗﻳﺔ ﻹﺣدى ﺧﻧﺎﻓس
أﺑو اﻟﻌﻳد ) (ladybirdﺗﺗﻐذي ﻋﻠﻰ ﻧﻣوات اﻟﻔطر اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ
اﻷﺳطﺢ اﻟﺳﻔﻠﻳﺔ ﻷوراق اﻟﻧﺑﺎت .أﺧذت ﻋﻳﻧﺎت ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أطوار

 A. prosopis.ﻟﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑذور اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺑﺗت ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر
ذاﺗﻪ ،وﺟدت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺑذور اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ  8ﻣﻘﺎﺑﻝ  %42ﻓﻲ
اﻟﺑذور اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ .وﺟد اﻟطور اﻟﻳرﻗﻲ اﻷوﻝ ﻟﺣﺷرﺗﻲ S. speciosa

و S. castaneaداﺧﻝ ﺳوق أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ طﺑﻘﺔ
اﻟﻠﺣﺎء .ﺗﺑدأ اﻟﻳرﻗﺔ ﺑﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻣن طﺑﻘﺔ اﻟﻠﺣﺎء ﻣﻣﺎ ﻳؤدي
إﻟﻰ ﻧﻘص ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻐذاء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ إﻟﻰ أﺟزاء اﻟﻧﺑﺎت .وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار
اﻟﻳرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻳﺑدأ اﻟﻧﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺿرر ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳزداد
ﺣﺟم اﻟﻳرﻗﺔ وﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣق داﺧﻝ اﻟﺳﺎق ﻟﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ
إﻟﻰ طﺑﻘﺔ اﻟﺧﺷب وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﺧﺎع اﻟذى ﻳﺗﻛون ﻣن اﻟﺧﻼﻳﺎ
اﻟﻧﺧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺔ؛ ﺣﻳث
ﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟطور اﻟﻳرﻗﻲ اﻷﺧﻳر .ﺗﻘوم اﻟﻳرﻗﺔ ﺑﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ اﻟﻧﺧﺎع

اﻟﺧﻧﻔﺳﺎء اﻟﻣوﺟودة وﺟﻠﺑت ﻟﻠﻣﻌﻣﻝ/ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر.

ﺛم ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻝ ﻧﻔق وﺳط اﻟﺳﺎق ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد اﻟﺿرر ﺑطﺑﻘﺔ اﻟﺧﺷب،

ﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟﺣﺷرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻧوع Psyllobora bisoctonotata

ﻋﻣﻝ ﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن وﻻﻳﺔ اﻟﺧرطوم ﺑﺎﻟﺳودان ﻟﻣﻌرﻓﺔ

واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻷوﺻﺎف اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﺻور واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ،
) (Muls.اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺻﻳﻠﺔ أﺑﻲ اﻟﻌﻳد ﻣن رﺗﺑﺔ ﻏﻣدﻳﺎت اﻷﺟﻧﺣﺔ
) ،(Coleoptera: Coccinellidaeواﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﻐذﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻓطور

اﻟﺑﻳﺎض اﻟدﻗﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم .وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫو
اﻷوﻝ ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻟﺣﺷرة آﻛﻠﺔ ﻟﻠﻔطور ﻓﻲ اﻟﺳودان .وﻋﻠﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ،
أوﺿﺣت اﻟﻣﺳوﺣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺄن  P. bisoctonotataﻏﻳر ﻣﻧﺗﺷرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻷﺧرى ،وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﺎت اﻟراﻣﺗوك وﺟد
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ اﻟﻧﻳﻝ .ﻟذﻟك رﺑﻣﺎ ﺗﻛﺛر
أﻋداد ﻫذا اﻟﻣﻔﺗرس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﺑرودة اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ واﻟﺷﺗﺎء اﻟطوﻳﻝ
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ﻳؤدي ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار وﺟﻔﺎف اﻟﺳوق اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ وﻣوﺗﻬﺎ .ﺗم

ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت ﻓﻳﻬﺎ ،وﻗد وﺟدت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣزرﻋﺔ اﻟﺳﻣﻳر  %27.48وأﻗﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺑﺎت
 .%16.88أﺟري ﻣﺳﺢ آﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺷرﺗﻲ  S. speciosaو S. castaneaﺑﻳن
أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت وﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺻﺎﺑﺔ  %76.97ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟرواﻛﻳب وأﻗﻝ ﻧﺳﺑﺔ  %71.64ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوﺑﺎ .أﻣﺎ اﻟﺣﺻر اﻟذى
أﺟري ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻗرب اﻟﻣﺎء ﻣن أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺷرﺗﻲ  S. Speciosaو  S. castaneaﻓﻘد وﺟد أن
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ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﻘﻝ ﺑﻳن أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻣﺗرﻳن

اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎدﺋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  PsaF1/R3ﻹﻛﺛﺎر ﻗطﻌﺔ اﻟـ

ﻣن اﻟﻣﺎء ،ﻓﻔﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺑﺎت وﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺻﻝ إﻟﻰ

 ،280-bp DNAﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌزﻟﺗﻳن اﻟﻣرﺟﻌﻳﺗﻳن

 %36ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳوﺑﺎ  ،%49أﻣﺎ أﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﻛﻳت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ

 CJW7 ،NCPPB 3739ﻣن ﻗﺑﻝ  ،Jae Sung Jungﻓﻲ ﻗﺳم

ﻣﺗر ﻣن اﻟﻣﺎء ﻓﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﺻﺎﺑﺔ  %84ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  30اً

اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻧﺷون اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛورﻳﺎ ،ﺣﻳث أﺟرﻳت

ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوﺑﺎ وأﻗﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺑﺎت ] .%78ﻣودة ﻣﺣﻣد ﺳﻌد ،زﻫﻳر

ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳوﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ واﻟﺟزﻳﺋﻳﺔ واﻋﺗﻣدت

اﻟﻔﺿﻝ اﻷﺑﺟر وﻋﻼم اﻟﺗﻳﺟﺎﻧﻲ )اﻟﺳودان( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ

ﻛﺷﺎﻫد ﻣوﺟب .أﺟري اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻹﻣراﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏراس ﻛﻳوي

ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت.[2011 ،359-353 :(2)21 ،

ﺑﻌﻣر ﺳﻧﺗﻳن ،ﻋن طرﻳق ﺣﻘن ﻗﻣم اﻷﻏﺻﺎن واﻟﺳوق واﻷوراق
ﺑﻣﻌﻠق ﺑﻛﺗﻳري ﺑﺗرﻛﻳز  10وﺣدة ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣرات/ﻣﻝ ،ﺛم
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تركيا

ﺣﺿﻧت اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻋﻧد °28-25س ،ورطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ  %80ﻟﻣدة

أوﻝ ﺗﺳــﺟﻳﻝ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺷــﺎﺑﻛﻳﺔ  AG 8ﻟﻠﻔطــر Rhizoctonia

 solaniﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣـﺢ ﻓـﻲ ﺗرﻛﻳـﺎ .ﺗـم إﻧﺟـﺎز ﻣﺳـﺢ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺎطﻌﺗﻲ أﻧﻘـرة
ٕواﺳﻛﻳﺷﻳر اﻟﺗرﻛﻳﺗﻳن ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺷـﺎﺑﻛﻳﺔ واﻟﻘـدرة اﻹﻣ ارﺿـﻳﺔ

ﻷﻧ ـ ـواع  Rhizoctoniaاﻟﻣراﻓﻘ ـ ـﺔ ﻟـ ــﺗﻌﻔن اﻟﺟـ ــذور واﻟﺗـ ــﺎج ﻓـ ــﻲ اﻟﻘﻣـ ــﺢ.
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﻳﺔ  8ﻣن اﻟﻔطر Rhizoctonia

 solaniﺗﺣـ ـ ـ ــدث اﻷﻋ ـ ـ ـ ـراض اﻟﺷـ ـ ـ ــﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻣـ ـ ـ ــوت اﻟﻣﻔـ ـ ـ ــﺎﺟﺊ واﻟﺗﻘـ ـ ـ ــزم.

] Fİlİz Ünalو ) Fatma Sara Dolarﺗرﻛﻳــﺎ(.

Journal of

.[2012 ،54-52 :(1)160 ،Phytopathology
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻟﻠﺗﻘرح اﻟﺑﻛﺗﻳري ﻋﻠﻰ ﻧﺑﺎت اﻟﻛﻳوي ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ،اﻟذي
ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ .Pseudomonas syringae pv. actinidiae
ﻟوﺣظ ﻓﻲ رﺑﻳﻊ وﺧرﻳف ﻋﺎﻣﻲ  2009و 2010اﻧﺗﺷﺎر ﻣرض
ﺑﻛﺗﻳري ﺟدﻳد  Pseudomonas syringae pv. actinidiaeﻋﻠﻰ
اﻟﻛﻳوي ) (Actinidia deliciosa cv. Haywardﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ Rize

ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ .ظﻬرت اﻷﻋراض اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣرض ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﺑﻌد
ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن اﻹﻋداء ،وﺑﻌد ﻋﺷرﻳن ﻳوﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺻﺎن .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم

ﺗﺳﺟﻝ أﻳﺔ أﻋراض ﻟﻠﻣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣرﺷوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﻣﻘطر.

ﺛم أﺟرﻳت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻋﺎدة ﻋزﻝ ﻟﻠﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ ﻣن اﻟﺑﻘﻊ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟداﻛﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎﻻت ﺻﻔراء ﻋﻠﻰ اﻷوراق وﻣن اﻟﺗﻘرﺣﺎت ﻋﻠﻰ
وﻗدر ﺗرﻛﻳز اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ
اﻷﻏﺻﺎن واﻟﺳﺎقّ ،
ﺷرﺣت ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﻛررت ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات  3ﻣرات واﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻻﻣراﺿﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻣن اﻟﺗﺑﻎ ﻟﻛﻝ ﻋزﻟﺔ ﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ.

وﺣﺳب ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻓﻬذا ﻫو اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷوﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﻛﻳوي اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت زراﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة
) ،(http://www.tuik.gov.trﻟذﻟك ﻳﺟب أن ﺗطﺑق اﺟراءات

اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذا اﻟﻣرض اﻟﻰ اﻟﺣﻘوﻝ اﻟﻣﺟﺎورة.

] K.K. Bastasو ) A. Karakayaﺗرﻛﻳﺎ(،Plant Disease .
.[2012 ،452 :(3)96

ﻓﻲ ﺗرﻛﻳﺎ .ﻗدرت اﻟدراﺳﺎت اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣرض ﺑـ  %3ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻟﻛﻝ ﻋﺷرة

أضواء على البحوث

ﻫﻛﺗﺎرات .ﺗﺗﺳم أﻋراض اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﺑﺑﻘﻊ ﺑﻧﻳﺔ داﻛﻧﺔ
ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎﻻت ﺻﻔراء ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺻﺎن واﻟﺳﺎق ﻓﺗﺗﺷﻛﻝ

الجزائر

اﻟﺗﻘرﺣﺎت اﻟﺣﻣراء ﻣﻊ وﺟود اﻻﻓ ارزات اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ .ﻋزﻟت  8ﻋزﻻت
ﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻘﻊ اﻟورﻗﻳﺔ وﻣن اﻟﻧﺳﺞ اﻟﻣوﺟودة ﺗﺣت اﻟﻘﻠف،
ﺗم اﻟﻌزﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳط اﻟﻣﻐذي  ،King Bوﺗم ﺗﻌرﻳف ﻫذﻩ
اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﻟﺑﻳوﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟـ  .PCRﺗﺗﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻐرام ،وﻋﺻوﻳﺔ اﻟﺷﻛﻝ ،وﻏﻳر ﻣوﻣﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط ،KB
وﻫﻲ ﻣوﺟﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻧﺗﺎج اﻟﻠﻳﻔﺎن ،ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺳﻛري
اﻻﻳﻧوﺳﻳﺗوﻝ واﻟﺳﻛروز ،وﺗﺳﺑب ﻓرط اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻎ
) ،(Nicotiana tabacum cv. White Burleyﺑﻳﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﺎﻟﺑﺔ

ﻟﻺﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻧﻣو ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣ اررة º37س ،اﻷوﻛﺳﻳداز،
ﻋﻔن اﻟﺑطﺎطﺎ/اﻟﺑطﺎطس اﻟطري ،ﺗﺣﻠﻝ اﻷرﺟﻧﺗﻳن ،اﻟﻳورﻳﺎ،
اﻷرﺑوﺗﻳن ،اﻻﻳرﺛرﻳﺗوﻝ ،ﺣﻣض اﻟﻼﻛﺗﻳك ،ﺗﺣﻠﻝ اﻷﺳﻛوﻟﻳن ،ﺗﺣﻠﻝ

اﻟﺟﻳﻼﺗﻳنٕ ،واﻧﺗﺎج  .syringomycinأﻣﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟـ  PCRﻓﻘد
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ﺗﺣدﻳد

اﻷﻧﻣﺎط

اﻟﻣﻣرﺿﺔ

واﻟﺳﻼﻻت

اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ

ﻋﻧد

 Ascochyta rabieiاﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﻔﺣﺔ أﺳﻛوﻛﻳﺗـﺎ اﻟﺣﻣص
) (Cicer arietinum L.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺣدﻳد اﻟﻘدرة ٍ
اﻻﻣراﺿﻳﺔ ﻟﺳت ﻋﺷرة ﻋزﻟﺔ ﻣن Ascochyta rabiei
واﻟﻣﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺳﺑﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ
ﻟﻠﺟزاﺋر .ﺗم ﺗﺣدﻳد اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻣرﺿﺔ واﻟﺳﻼﻻت اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﺑﻌﺔ أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﻣص ﻫﻲ )،ILC 1929
ILC 3279 ،ILC 482 ،ILC 247 ،ICC 1903 ،F8

و ،(ICC 3996وﺗم ﺗﺻﻧﻳف ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌزﻻت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط
ﻣﻣرﺿﺔ وﺳت ﺳﻼﻻت ﻓﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌدواﻧﻳﺗﻬﺎ وﺷراﺳﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺗواﻟﻲ .وﻗد وﺟدﻧﺎ ﻋزﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط ) (%6.25ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣرض
) Iأﻗﻝ ﻋدواﻧﻳﺔ( ،و  12ﻋزﻟﺔ ) (%75ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣرض II
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)ﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ( وﺛﻼث ﻋزﻻت ) (%18.75ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣرض

ﻟﻠﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻵﻓﺔ ،ﻓﻳﺑدو أن اﻷﻓق  H1ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺛﺎﻟث )ﺷدﻳدة اﻟﻌدواﻧﻳﺔ( .وﺗم ﺗﺣدﻳد ارﺑﻌﺔ ﺳﻼﻻت ﻣن

اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺷرة .وﻟﻘد وﺟدت ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗوﻳﺔ ﺑﻳن

 Ascochyta rabieiﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ )اﻟﺳﻼﻻت  5 ،4 ،1و.(6

اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳوﻣﺗرﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻵﻓﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ ،طوﻟﻬﺎ،

ﻋﺑرت اﻟﺳﻼﻟﺗﺎن  1و 2ﻋن اﻟﻧﻣط اﻹﻣراﺿﻲ اﻷوﻝ ،وﻋﺑرت

واﻟﻛﺑﺳوﻻت اﻟرأﺳﻳﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻟم ﻳﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ أي ارﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﻫذا

اﻟﺳﻼﻟﺔ  4ﻋن اﻟﻧﻣط اﻹﻣراﺿﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻋﺑرت اﻟﺳﻼﻟﺗﺎن 5

اﻟﺗوزﻳﻊ واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ] .ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء ﻣﻳﻼت

و 6ﻋن اﻟﻧﻣط اﻹﻣراﺿﻲ اﻟﺛﺎﻟث وﻛﺎﻧﺗﺎ اﻷﻛﺛر ﺷراﺳﺔ] .إﺑراﻫﻳم

ﺑﺳﺎﻋد ،ﻓرﻳد ﺑوﻧﺎﺻر ،ﺣﻳﺎة ﺷرﻳﺎط ،ﻣرﻳم ﺷﻧﺔ ،ﻣﻧﺎﻝ ﻋﺑدﻟﻲ ،ﻛرﻳﻣﺔ

اﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑن زﻫرة ،أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﻳق ﺑن دﺣﻣﺎن ،ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ

ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻳﺳﻰ ،ﻛﻣﺎﻝ ﻣوﺳوي ،ﻧﺟﻳﺑﺔ ﺷﺑوطﻲ وﻓﺎﺋزة ﺣﺳﻳﻧﻲ )اﻟﺟزاﺋر(.
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وﻣﺧﺗﺎر ﻳوﺳف ﺑن ﻗﺎدة )اﻟﺟزاﺋر(.
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ﻛﻔﺎءة اﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض ﻟﻠﺣﺷرات  Verticillium lecaniiﻓﻲ

اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺑﺎدي ﻟﻠزﻳوت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷوراق ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻐﺎر اﻟﻧﺑﻳﻝ

Trialeurodes

 Laurus nobilis L.ﻣن ﺗوﻧس ،اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب ﻟﻠﺣﺷرات،

اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﻟذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت اﻟﺑﻳﺿﺎء

 ،(Homoptera: Aleyrodidae) vaporariorumآﻓﺔ ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ

وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ .ﺗﻣت دراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠزﻳوت

اﻟﺑﻳوت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ .ﻛﺷﻔت ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻳﺟﻝ أن اﻟذﺑﺎب

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷوراق ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻐﺎر اﻟﻧﺑﻳﻝ  Laurus nobilisﻣن ﺗوﻧس

اﻷﺑﻳض ﻳﺷﻛﻝ اﻵﻓﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳوت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻐذى ﻋﻠﻰ

واﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب وﺗﻘوﻳم أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟطﺎردة واﻟﺳﺎﻣﺔ إزاء اﺛﻧﺗﻳن ﻣن

ﻣدى ﻋواﺋﻠﻲ ﻛﺑﻳر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋدداً ﻣن أﻧواﻋﻬﺎ ﺗﻧﻘﻝ اﻟﻛﺛﻳر

ﻣن اﻟﻔﻳروﺳﺎت اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎت .ﺗﺳﺗﻧد طرﻳﻘﺔ اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣﺑﻳدات اﻟﺣﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣزارع ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘوﻳم
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺗﺣت اﻟظروف اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﺧﺑرﻳﺔ
ﻛطرﻳﻘﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻔطر  Verticillium lecaniiاﻟﻣﻣرض
طﺎ ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻳﻊ
ﻟﻠﺣﺷرات .أظﻬرت ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺗﺑر أن اﻟﻔطر ﻛﺎن ﻧﺷ ً

أﻫم آﻓﺎت اﻟﻣواد اﻟﻣﺧزﻧﺔ Rhyzopertha dominica :و Tribolium

 .castaneumأظﻬرت اﻟزﻳوت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓوارق ﻛﻣﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗراﻛﻳﺑﻬﺎ اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ .وﻟﻘد وﺟد ﻛﻝ ﻣن linalool ،1,8-cineole

و ،isovaleraldehydeﻛﻣرﻛﺑﺎت رﺋﻳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳن ﻛﺎﻧت اﻟﻣرﻛﺑﺎت
،α-pinene

،α-terpineol

،eugenylmethylether

 spathulenol ،β-pineneو β myrceneأﻳﺿًﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣﺛﻳﻼً ﺟﻳدًا

ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟزﻳوت اﻟﺛﻼﺛﺔ .أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟزﻳوت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎر

Trialeurodes

اﻟﻧﺑﻳﻝ  L. nobilis.ﻛﺎﻧت طﺎردة وﺳﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن

) :(Homoptera: Aleyrodidaeﻟﻠﺑﻳض )107–0.59 =LD50

 R. dominicaو T. castaneumوﺗوﻗﻔت درﺟﺔ اﻟﺳﻣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر

ﻣراﺣﻝ

ﺗطور

اﻟﺣﺷرة

vaporariorum

ﺑوﻏﺔ/ﻣﻝ( ﻟﻠﻳرﻗﺎت ) 103–0.5 =LD50ﺑوﻏﺔ/ﻣﻝ( وﻟﻠﺣﺷرات
اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ .أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄﺛﻳر ﺗرﻛﻳز اﻷﺑواغ ،وزﻣن اﻟﺗﻌرض

واﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟطﻔﻳﻠﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺣﺷرات وأﺻﻝ اﻟزﻳوت .أﺑدى اﻟزﻳت اﻟﻌطري ﻟﻠﻐﺎر
اﻟﻧﺑﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﻐرب ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺧﺑرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺗرﺷﻳﺢ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ أﻛﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟزﻳوت اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ واﻟﺟزاﺋرﻳﺔ .وﻛﺎﻧت ﻗﻳم اﻟـ

ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻳرﻗﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ] .%100ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺣوس واﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻌروس

 ،RD50ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  0.036 ،0.013و  0.033ﻣﻳﻛروﻟﻳﺗر/ﺳم²

)اﻟﺟزاﺋر(،African Journal of Microbiology Research .

ﻟـ  R. dominicaﻣﻘﺎﺑﻝ  0.139 ، 0.045و  0.96ﻣﻳﻛروﻟﻳﺗر/ﺳم²

.[2012 ،2442-2435 :(10)6

ﻟـ  .T. castaneumوﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك أظﻬرت اﺧﺗﺑﺎرات ﻧﺷﺎط

اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﺧﻧﻔﺳﺎء اﻟﺣﺑوب  Geotrogus deserticolaﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻳﺳﻣﺳﻳﻠت ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺟزاﺋر .ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗوزع وﺗوﺿﻊ
ﺧﻧﻔﺳﺎء اﻟﺣﺑوب ﻣن اﻟﻧوع  Geotrogus deserticolaﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ

ﺗﻳﺳﻣﺳﻳﻠت )ﺷﻣﺎﻝ اﻟﺟزاﺋر( .أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص إﻟﻰ أن ﺳﺑﻊ
ﺑﻠدات ﻛﺎﻧت ﻣوﺑوءة ﻣن ﺑﻳن اﻟﺑﻠدات اﻟﻌﺷر اﻟﻣدروﺳﺔ ،وﻛﺎﻧت
اﻟﺑﻠدات اﻷﻛﺛر ٍاﺻﺎﺑﺔ ﻫﻲ :اﻟﻌﻳون ،ﺗﻳﺳﻣﺳﻳﻠت ،أوﻻد ﺑﺳﺎم،
ﺧﻣﻳﺳﺗﻲ ،ﻣﻌﺳم ،ﻋﻣﺎري وﺳﻳدي ﺑوﺗوﺷﻧت .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻠدﻳﺎت
ﻟرﺟم ،ﺳﻳدي ﻋﺎﺑد وﺑﻧﻲ ﺷﺎﻳب ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن ٍ
اﻻﺻﺎﺑﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

8

اﻟﺗﺑﺧﻳر أن ﻛﻝ ﻣن  R. dominicaو T. castaneumﻛﺎﻧﺗﺎ أﻛﺛر
ﺗﺄﺛ اًر ﺑﺎﻟزﻳوت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎر اﻟﻧﺑﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﻐرب ﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋر أو

ﺗوﻧس .وﻛﺎﻧت ﻗﻳم  LC50اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  99 ،68و113
ﻣﻳﻛروﻟﻳﺗر/ﻟﻳﺗر اﻟﻬواء ﻟـ  R. dominicaﻣﻘﺎﺑﻝ  172 ،194و217
ﻣﻳﻛروﻟﻳﺗر/ﻟﻳﺗر اﻟﻬواء ﻟـ  T.castaneumﻳﺑﻳن ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟزﻳوت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﻣﺑﻳدات ﺣﺷرﻳﺔ
وﻣواد طﺎردة ﻵﻓﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء] .ﺟودة ﻣدﻳوﻧﻲ
ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ،ﻧﺳرﻳن ﺗرﺳﻳم ،ﻛرﻳﻣﺔ طﺎﻟب ﺗودرت وﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ

النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ،العدد  ،55نيسان/أبريل 2012

ﺧوﺟﺔ )ﺗوﻧس ،اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب(Journal of Stored Products .

ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻪ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻛﺎروس اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻲ ذو اﻟﺑﻘﻌﺗﻳن Tetranychus

.[2012 ،104-97 :48 ،Research

 urticae Kochﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺗﺣت ظروف ﻣﺧﺑرﻳﺔ
ﻋﻧد °2±28س ورطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﻳﺔ ) .(%4±74ﺗم ﺗرﺑﻳﺔ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ

مصر

 E. metwallyiﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔرد ﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻳوان اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ

ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن أﻣراض ﻣوت
اﻟﺑﺎدرات وأﻋﻔﺎن اﻟﺟذور ﻓﻲ اﻟﻌدس ﻓﻲ اﻟوادي اﻟﺟدﻳد  -ﻣﺻر.
ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋزﻻت ﻣن ﻓطر Rhizoctonia solani

و  Fusarium solaniﻣن ﺟذور ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻌدس اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض
أﻋﻔﺎن اﻟﺟذور وﻣوت اﻟﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟوادي اﻟﺟدﻳد .وﺗﺑﻳن أن اﻟﻌزﻟﺔ  R-1ﻣن اﻟﻔطر R. solani

واﻟﻌزﻟﺔ  FS-9ﻣن اﻟﻔطر  F. solaniﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ اﻟﻌزﻻت ﻗدرة
ﻣرﺿﻳﺔ .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﺧرى ﺗﻣت دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﺑﻌض اﻟﻌواﻣﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣدوث أﻣراض ﻣوت اﻟﺑﺎدرات وﻋﻔن اﻟﺟذور ﻓﻲ اﻟﻌدس ﺗﺣت
ظروف اﻟدﻓﻳﺋﺎت/اﻟﺻوب واﻟﺣﻘﻝ .ووﺟد أن ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻛﻣون
واﻟﻳﺎﻧﺳون واﻟﺑﺻﻝ واﻟﺛوم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻوﻝ اﻟﻌدس أدى إﻟﻰ ﺧﻔض
ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣوت اﻟﺑﺎدرات وﻋﻔن اﻟﺟذور وزﻳﺎدة ﻣﺣﺻوﻝ

اﻟﺑذور ،وﻛﺎن ﻟﻠﻳﺎﻧﺳون اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن
اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻷﺧرى ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﺑﺻﻝ أظﻬر أدﻧﻰ ﺗﺄﺛﻳر
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺗﺑﻳن أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺗﻲ
زرﻋت ﻗﺑﻝ اﻟﻌدس أدت إﻟﻰ ﺧﻔض ﺷدة اﻟﻣرض واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻌداد
اﻟﻔطور اﻟﻣﺧﺗﺑرة ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا ﻓوﻝ اﻟﺻوﻳﺎ واﻟﻔوﻝ اﻟﺳوداﻧﻲ واﻟﺗﻲ أدت
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺷدة اﻟﻣرض ،وﻛذﻟك اﻋداد اﻟﻔطور اﻟﻣﺧﺗﺑرة ﻓﻲ
اﻟﺗرﺑﺔ .زراﻋﺔ اﻟﻠوﺑﻳﺎء واﻟﺟوار ﻗﺑﻝ اﻟﻌدس أﻋطت أﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﺷدة اﻟﻣرض .ﻓﻲ ﺣﻳن أﻧﺗﺞ اﻟﻌدس اﻟﻣزروع ﺑﻌد اﻟﻠوﺑﻳﺎء أﻋﻠﻰ
اﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺑذور ﺗﻼﻩ اﻟﺟوار واﻟدﺧن .وﺳﺟﻝ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺻوﻝ ﻋﻧد زراﻋﺔ اﻟﻌدس ﺑﻌد ﻓوﻝ اﻟﺻوﻳﺎ ﻳﻠﻳﻪ اﻟﺳﻣﺳم واﻟﻔوﻝ
اﻟﺳوداﻧﻲ .وﺳﺟﻝ أدﻧﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻔطر  R. solaniﻋﻧدﻣﺎ زرﻋت
اﻟﻠوﺑﻳﺎء ﻗﺑﻝ اﻟﻌدس ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن زراﻋﺔ اﻟذرة واﻟﺟوار ﻗﺑﻝ اﻟﻌدس

أدت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺗﻌداد ﻣن ﻓطر  .F. solaniﺗﺑﻳن ﺗﺣت ظروف
اﻟﻣﺧﺗﺑر/اﻟﻣﻌﻣﻝ أن اﺳﺗﺧدام اﻓ ارزات ﺟذور اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ أدى اﻟﻰ ﺧﻔض اﻟوزن اﻟﺟﺎف ﻟﻠﻔطور اﻟﻣﺧﺗﺑرة
ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا اﻟﻔوﻝ اﻟﺳوداﻧﻲ وﻓوﻝ اﻟﺻوﻳﺎ] .ﻣﻧﺗﺻر ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم وﻛﻣﺎﻝ
أﺑو اﻟﻳﺳر )ﻣﺻر(.[2012 ،46-41 :32 ،Crop Protection .
دراﺳﺔ ﻣﺧﺑرﻳﺔ ﻟـ  Euseius metwallyiﻣﻔﺗرس اﻷ ﻛﺎروس
اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻲ  Tetranychus urticaeﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
) .(Acarina: Phytoseiidae: Tetranychidaeﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن
ﺑﻌض

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﺣﻳوﻳﺔ

ﻟﻸﻛﺎروس

اﻟﻣﻔﺗرس

ﻣن

ﻓﺻﻳﻠﺔ

 Phytoseiidaeﻣن اﻟﻧوع  Euseius metwallyiﻣن أﺟﻝ ﺗﻘوﻳم
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أﻗراص ﻣن أوراق اﻟﺗﻔﺎح واﻟﻣﺷﻣش واﻟﺗﻳن واﻟﻌﻧب واﻟﺧوخ/اﻟدراق وﺗم
ﺑﺷﻛﻝ ﻳوﻣﻲ ﺗﻘدﻳم ﻋدد ﺛﺎﺑت ﻣن ﺣورﻳﺎت ٕواﻧﺎث ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن
) T. urticaeﺧﻣﺳﺔ ﻓراﺋس/ﻣﻔﺗرس أﻧﺛﻰ( .ﺗﺑﻳن أن اﻟﻣﻔﺗرس ﻛﺎن
أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻷطوار ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟـ  .T. urticaﻛﺎن ﻫﻧﺎﻟك

ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ طوﻝ ﻋﻣر اﻹﻧﺎث وﻣﻌدﻝ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔراﺋس
واﻟﺧﺻوﺑﺔ ﺑﺣﺳب اﻷﻗراص اﻟورﻗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺧﺗﺑرة .ﺗم
ﺗﺳﺟﻳﻝ أطوﻝ ﻋﻣر ﻟﻺﻧﺎث ) 15.4و 16.4ﻳوم( وأﻛﺑر اﺳﺗﻬﻼك
ﻟﻠﻔراﺋس ) 35.2و 65.2ﻓرﻳﺳﺔ( وأﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺑﺔ ) 10.2و 12.6
ﺑﻳﺿﺔ( ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺧوخ/اﻟدراق ﻋﻧد اﻟﺗﻐذﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺎث وأطوار

ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟـ  ،T. urticaeﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﺳﺟﻝ أﻗﻝ

ﻓﺗرة طوﻝ ﻋﻣر ) 9.4و 10.2ﻳوم( وأﻗﻝ ﻣﻌدﻝ اﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻔراﺋس
) 21.6و 34.8ﻓرﻳﺳﺔ( وأﻗﻝ ﺧﺻوﺑﺔ ) 3.8و 4.2ﺑﻳﺿﺔ( ﻋﻠﻰ
أوراق اﻟﻣﺷﻣش ﻋﻧد ﺗﻐذﻳﺔ إﻧﺎث اﻟﻣﻔﺗرس ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ

واﻷطوار ﻏﻳر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟـ ،T. urticaﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ أﻗﻝ ﻓﺗرة

) 4.4ﻳوم( وأﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻔراﺋس ) 18ﻓرﻳﺳﺔ( ﻟﺣورﻳﺎت

 E. metwallyiﻋﻧد اﻟﺗﻐذﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳرﻗﺎت  .T. urticaeاﺳﺗﻬﻠﻛت

اﻹﻧﺎث اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻧوي ﻋدداً أﻛﺑر ﻣن اﻟﻔراﺋس )43.6

ﻓرﻳﺳﺔ( ووﺿﻌت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻧوي ﻋدداً أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑﻳض ) 14ﺑﻳﺿﺔ(

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣت ﺗﻐذﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳرﻗﺎت  T. urticaeﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓراﺋس

أﺧرى .ﺑﻳﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺳطﺢ أوراق اﻟﻧﺑﺎت وطور اﻟﻔرﻳﺳﺔ ﻫﻲ
ﻋواﻣﻝ ﻫﺎﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻣﻔﺗرس ﺿد اﻵﻓﺔ اﻟﻔرﻳﺳﺔ
اﻟﻣدروﺳﺔ] .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻳد )ﻣﺻر(،Journal of Entomology .
.[2012 ،114-107 :(2)9

ﻣﺻﻳدة ﻟﻺﻧﺗﺷﺎر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺣﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء
ﺑﺎﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض ﻟﻠﺣﺷرات Beauveria bassiana

ﻓﻲ ﻣزارع

اﻟﻧﺧﻳﻝ .ﺻﻣﻣت ﻣﺻﻳدة ﻟﻠﺗﻠوﻳث اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺣﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳوﺳﺔ
اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء  Rhynchophorus ferrugineusﺑﺎﻟﻔطر اﻟﻣﻣرض
ﻟﻠﺣﺷرات  Beauveria bassianaوﻧﺷرﻩ أﻓﻘﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﺷﻳرﺗﻬﺎ ﺑﻬدف

ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ أﻋدادﻫﺎ ،أُﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺗﺣﺿر ﺣﻳوي
ﻣﺳﺣوق ﺗرﻛﻳزﻩ  %10ﻛﻠﻘﺎح ﻟﻠﺗﻠوﻳث ،ﻛﺎن ﻣﻌدﻝ زﻳﺎرة اﻟﺣﺷرات
ﻟﻠﻣﺻﻳدة ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ  2.84ﺣﺷرة/أﺳﺑوﻋﻳﺎً ،وﺗﺣﻣﻝ اﻟﺣﺷرة

 10×9.53ﺑوﻏﺔ ﻛوﻧﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟزﻳﺎرة اﻟواﺣدة ﻟﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺷﻳرة،
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وﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣوﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﻳدة  8.25ﻳوم،
ﺗم ﺗﺟرﻳب  20ﻣﺻﻳدة ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣزارع ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑدوﻟﺔ

النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ،العدد  ،55نيسان/أبريل 2012

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن ﻧﻳﺳﺎن/أﺑرﻳﻝ  2006إﻟﻰ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو ،2007

اﻟطوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺿﺧﻣﺔ ) (AFLPﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺗرﻛﻳب اﻟوراﺛﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

وﺗم اﻟﺗﻘوﻳم ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻠﺣﺷرات اﻟﺗﻲ ﻧﻔﻘت ﺑﺳﺑب اﻟﻔطر

راﻳزوﻛﺗوﻧﻳﺎ .ﻣﻳز اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻧﻘودي

ﺣﻳث ﺗراوﺣت ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺳب اﻟﻧﻔوق ﻓﻲ اﻟﻣزارع اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

ﻋزﻻت  R. solaniﻋن  ،R. cerealisوﻓﺻﻝ ﻋزﻻت R. solani

اﻟﺷﻬرﻳن اﻷﺧﻳرﻳن ﺑﻳن  %51.3-41.2ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺷﻳرة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ  ISGsﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .دﻟت ﺑﻳﺎﻧﺎت  AFLPﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

ﺑﻧﺳب ﻧﻔوق ﺗراوﺣت ﺑﻳن  %4.9-4.8ﻓﻲ اﻟﻣزارع ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

 R. solaniو R. cerealisﻻ ﺗﻧﺗﻣﻳﺎن إﻟﻰ ﻛﻠون واﺣد .أوﺿﺢ ﺗﺣﻠﻳﻝ

أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺻﻳدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﻔطر أﻓﻘﻳﺎً ﻓﻲ ﻋﺷﻳرة

اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻟوراﺛﻲ ﻟﻌزﻻت  AG2-2 IIIBأن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻫﻲ

اﻟﺣﺷرة] .رﻓﻌت اﻟﺻﻔطﻲ ،ﺳﻌﻳد اﻟﺑﻐﺎم ،ﺳﻌﻳد اﻟﻌواش ،ﻋﻠﻲ ﺷﻬداد

وﻋﻠﻲ اﻟﺑﺛرة )ﻣﺻر( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت،
.[2011 ،276-271 :(2)21

إيران
إﺻﺎﺑﺔ ﻧﺑﺎﺗﺎت  Alstroemeriaﺑﻔﻳروس اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺻﻔراء ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﻧدورة/اﻟطﻣﺎطم ﻓﻲ إﻳران .ﻟوﺣظت ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺻﻧف أوﻓﻳﺷن ﻣن
اﻟزﻧﺑق اﻟﺑﻳروﻓﻲ ذات أﻋراض ﺑﻘﻊ ﻣﺗﻣﺎوﺗﺔ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳروﺳﺎت
وﺷراﺋط ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺑﺗﻼت ﻓﻲ اﻟدﻓﻳﺋﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﺧراﺳﺎن رﺻﺎﻓﻲ )ﻣﺷﻬد( وﻣرﻛزي )ﻣﺣﻼت( ﻓﻲ إﻳران.
ﺗﻔﺎﻋﻠت اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻷﻋراض ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻳروﺳﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻓﻲ
اﺧﺗﺑﺎر اﻻدﻣﺻﺎص اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻧزﻳم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﻝ

ﻣﺗﻌدد اﻟﻛﻠون إزاء ﺑروﺗﻳن اﻟﻐﻼف اﻟﻧووي اﻟﺑروﺗﻳﻧﻲ ﻟﻔﻳروس اﻟﺣﻠﻘﺔ
اﻟﺻﻔراء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧدورة/اﻟطﻣﺎطم .اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﺎدﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﺑﻔﻳروس  TYRVﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻝ ﻟﻠﺑوﻟﻳﻣﻳراز ﺑﻌد اﻟﻧﺳﺦ
اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻟﺗﺿﺧﻳم اﻟﻣورﺛﺔ  .Nأظﻬر ﺗﺳﻠﺳﻝ اﻷﺣﻣﺎض اﻷﻣﻳﻧﻳﺔ
ﻼ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %99ﻟﻠﺑروﺗﻳن  Nﻟﻌزﻟﺔ ﻣن
ﻟﻠﻘطﻌﺔ اﻟﻣﺿﺧﻣﺔ ﺗﻣﺎﺛ ً

 TYRVﻋزﻟت ﻣن اﻟﺑﻧدورة/اﻟطﻣﺎطم )] .(TYRV-tﻧﺎﺻر ﺑﻳﻛزادﻩ،
ﺣﺳﻳن ﺑﺎﻳﺎت ،ﺑﻳﻬروز ﺟﻌﻔرﺑور ﺣﻣﻳد روﺣﺎﻧﻲ ،دﻳك ﺑﻳﺗﻳرز ،أﻓﺷﻳن

ﺣﺳﺎﻧﻲ-ﻣﻳﻬراﺑﺎن )إﻳران وﻫوﻟﻧدا(،Journal of Pathology .
.[2012 ،47-45 :(1)160
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوراﺛﻲ واﻟﺷراﺳﺔ ﻷﻧواع راﻳزﻛﺗوﻧﻳﺎ اﻟﻣﺗراﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻔن

اﻟﺟذر واﻟﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺷوﻧدر اﻟﺳﻛري/اﻟﺑﻧﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻣن إﻳران .اﻟراﻳزوﻛﺗوﻧﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺑب اﻟرﺋﻳس ﻟﻌﻔن اﻟﺟذر
واﻟﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺷوﻧدر اﻟﺳﻛري/اﻟﺑﻧﺟر .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻋزﻻت ﻣن راﻳزوﻛﺗوﻧﻳﺎ ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺷوﻧدر ﺳﻛري ﻣرﻳﺿﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺗﻳن .ﻛﺎﻧت  61ﻋزﻟﺔ ﻣن  68ﻫﻲ  R. solaniو 7ﻋزﻻت
ﻫﻲ  .R. cerealisﺗم ﺗﻘدﻳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌزﻻت ﻋﻠﻰ
ﺷراﺋﺢ زﺟﺎﺟﻳﺔ ﺿد اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺑرة .أظﻬر ﺗوﺻﻳف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟرﺋﻳس اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت .وﻟم ﻳﻛن ﻟﺳﻧﺔ أﺧذ
اﻟﻌﻳﻧﺎت أﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻣط اﻟوراﺛﻲ .أوﺿﺢ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻹﻣراﺿﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺷوﻧدر اﻟﺳﻛري  FD0432أن ﻋزﻻت AG2-2 IIIB

و  AG2-2 IVﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺷراﺳﺔ ﻣن ] .R. cerealisﺑﺎرﻳﺳﺎ
طﺎﻫري وﺳﻌﻳد ﺗﺎرﻳﻐﻲ )إﻳران(-398 :(3)96 ،Plant Disease .
.[2012 ،408

ﺗﺄﺛﻳر درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺗطور ،اﻟﺗﻛﺎﺛر وﺟدوﻝ
اﻟﺣﻳﺎة

ﻟﻠﻣﺗطﻔﻝ inaron

(Aphelinidae

ﻳﺗطﻔﻝ

ﻋﻠﻰ

Neomaskellia

 .(Hemiptera: Aleyrodidae) andropogonisﺗﻣت دراﺳﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺟدوﻝ اﻟﺣﻳﺎة وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﻳﺎة ﻟﻠﻣﺗطﻔﻝ Encarsia inaron
) (Walkerاﻟذي ﻳﺗطﻔﻝ ﻋﻠﻰ Neomaskellia andropogonis

 Corbettﻋﻧد درﺟﺎت ﺣ اررة  25 ،30 ،20و º32س .ﺑﻠﻎ اﻟوﻗت
اﻟﻼزم ﻟﺗطور اﻹﻧﺎث ﻣن اﻟﺑﻳﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺷرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن 31.7
ﻳوم ﻋﻧد º20س إﻟﻰ  15.0ﻳوم ﻋﻧد º30س .ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻛم
اﻟﺣراري ﻻﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﺗطور  305.4درﺟﺔ-ﻳوم ﻓوق ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺣ اررة اﻟدﻧﻳﺎ
ﻟﻠﺗطور )º10.8س( .ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻘﺎﺋﻳﺔ  survivorshipﻟﻸطوار ﻣﺎ ﻗﺑﻝ
اﻟﺣﺷرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ  72.5 ،86.6 ،80.8و %64.4ﻋﻧد 30 ،25 ،20
وº32س ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻣﺗوﺳط طوﻝ ﻋﻣر اﻹﻧﺎث اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
 E. inaronﺗراوﺣت ﻣن  22.3ﻳوﻣﺎً ﻓﻲ º20س إﻟﻰ  4.5أﻳﺎم ﻓﻲ

º32س .ﺗراوح ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻳن  12و 74ﺑﻳﺿﺔ/أﻧﺛﻰ.
ﺗراوﺣت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ) %ﻟﻺﻧﺎث( ﻣن  54ﺣﺗﻰ  .%82ﺗراوﺣت
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺗزاﻳد اﻟﻣﺟﻣوع ) (rmﻋﻧد درﺟﺎت ﺣ اررة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 0.113إﻟﻰ  0.203إﻧﺎث/أﻧﺛﻰ/ﻳوم ،ﺣﻳث ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ

ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﻧد º25س .ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻬﺎ ﺗطﺑﻳﻘﺎت
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻠـ  E. inaronﻓﺿﻼً ﻋن ﻓﻬم
اﻷداء

ﻋﻧد

اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ

ﻓﻲ

إدارة

.N. andropogonis

] Parviz Shishehbor ،Arash Malekmohammadiو Farhan

) Kocheiliإﻳران(.[2012 ،5-1 :34 ،Crop Protection .

ﺿﻣن اﻟﻧوع أن  43ﻣن  61ﻋزﻟﺔ ﻛﺎﻧت  AG2-2 IIIBوﻛﺎﻧت 18
ﻋزﻟﺔ ﻫﻲ  .AG2-2 IVاﺳﺗﺧدﻣت اﺧﺗﺑﺎر ﻋدﻳد اﻟﺗﻛوﻳن ذو اﻟﻘطﻊ
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اﻟذي

Hymenoptera: ) Encarsia
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ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ،ﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗﻣر

العراق

 62.5 ،70.2و ،%53.2ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺗطﻔﻼت ﺑﻳض ﺣﺷرة اﻟﺳـوﻧﺔ Eurygaster testudinaria

) (Geoffroyﻓــﻲ ﺣﻘــوﻝ اﻟﻘﻣــﺢ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻟﻧﺟــف ﺑــﺎﻟﻌراق .ﺗــم
د ارﺳـ ــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ اﻹطـ ــﻼق اﻟﺣﻘﻠـ ــﻲ ﻟﻣـ ــﺗطﻔﻼت ﺑـ ــﻳض ﺣﺷ ـ ـرة اﻟﺳـ ــوﻧﺔ
) Eurygaster testudinaria (Geoffroyﻓــﻲ ﺣﻘــوﻝ اﻟﻘﻣــﺢ ﻓــﻲ
ﻗﺿ ــﺎء اﻟﻛوﻓ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻌراق ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣوﺳ ــﻣﻳن  2007و  .2008أﺷ ــﺎرت
اﻟﻧﺗ ـ ـ ـﺎﺋﺞ إﻟ ـ ــﻰ اﻻﻧﺗﺷـ ـ ـ ـﺎر اﻟطﺑﻳﻌ ـ ــﻲ ﻟﻸﻧ ـ ـ ـواع sp.

،Ooencyrtus

)Telenomus chloropus ،O. telenomicida (Vassiliev
(Mayr) ،Thomson

rufiventris

 Trissolcusو

Gryon

) ،fulvirentre (Crawfordﺑﻌد ﺣـواﻟﻲ أﺳـﺑوع ﻣـن ظﻬـور أوﻝ ﻛﺗﻠـﺔ

ﺑــﻳض ﻟﻠﺳــوﻧﺔ ﺧــﻼﻝ ﺷــﻬر ﻧﻳﺳــﺎن/أﺑرﻳــﻝ .وﺟــد أن ﻛﻔــﺎءة اﻻﻛﺗﺷــﺎف

ﻟﻠﻣﺗطﻔﻼت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣوﺳم  2008ﺣﻳث وﺻـﻠت إﻟـﻰ
 4.07 ،9.95 ،13.77و 1.67ﻟﻸﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع ،G. fulvirentre

 O. telenomicida ،T. chloropusو ،Ooencyrtus sp.ﻋﻠــﻰ

أﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗطﻔﻝ واﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺗﻣور
اﻟﻣﺧزوﻧﺔ ﻛﺑدﻳﻝ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺗﻣر واﻟﺑﻳﺋﺔ.
وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺣﻘﻠﻲ ﻟﺣﺷرات ﻋث اﻟﺗﻣور
ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺎﺗﻳن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ ﻓﻘط ﺧﻼﻝ ﻋﺎم 2010
إﻟﻰ أن ﻣﻌدﻝ ﻣﺟﻣوع ﺣﺷرات ﻋث اﻟﺗﻣور اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻳدة
اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﺑﺳﺎﺗﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻛﺎﻧت  419 ،499.9و623.2

ﺣﺷرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻛون ﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ

اﻟﻌددﻳﺔ ﻟﻶﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺗﺎن ﺗﻌﻧﻲ ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣر.
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺗﺟرﺑﺗﻳن أﻫﻣﻳﺔ وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻳﺑدأ
ﻣن اﻟﺑﺳﺗﺎن )اﻟﺣﻘﻝ( وﻳﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧزن ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺣﺷرات ﻋث
اﻟﺗﻣور] .أﺳﻌد ﻋﻠوان ﺣﻣﻳد ،إﻳﺎد أﺣﻣد اﻟطوﻳﻝ ،اﺑراﻫﻳم ﺟدوع
اﻟﺟﺑوري وﺷﺎﻛر ﻣﺣﻣود اﻟزﻳدي )اﻟﻌراق( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت.[2011 ،384-377 :(2) 21 ،

اﻟﺗـ ـواﻟﻲ .أﻣ ــﺎ ﻛﻔ ــﺎءة اﻟﺗطﻔ ــﻝ ﻓﻛﺎﻧ ــت  %100ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ اﻷﻧـ ـواع ﺧ ــﻼﻝ

لبنان

اﻟﻣوﺳ ــﻣﻳن .ﺑﻠ ــﻎ اﻟﺗ ــﺄﺛﻳر اﻟﻛﻠ ــﻲ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻣ ــﺗطﻔﻼت ﻓ ــﻲ ﺗﻌ ــداد اﻟﺳ ــوﻧﺔ
 %6.92ﻓـ ــﻲ ﻣوﺳـ ــم  2007و %28.93ﻓـ ــﻲ ﻣوﺳـ ــم  ،2008وﻛـ ــﺎن
أﻋﻠـ ــﻰ ﺗـ ــﺄﺛﻳر ﻟﻠﻧـ ــوع  .G. fulvirentreﻛﻣـ ــﺎ أﺷ ــﺎرت اﻟﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ إﻟـ ــﻰ أن
ﻧﺳـ ــﺑﺔ اﻟﺣﺑـ ــوب اﻟﻣﺻـ ــﺎﺑﺔ ﻗـ ــد اﻧﺧﻔﺿـ ــت إﻟـ ــﻰ  %3.35-3.33ﻋﻧـ ــد
إطﻼق اﻟﻣﺗطﻔﻼت] .زﻫﻳـر ﻋﻠـﻲ ﻋﺑـد اﻟـرزاق وﺣﺳـﻳن ﻓﺎﺿـﻝ اﻟرﺑﻳﻌـﻲ
)اﻟﻌـ ـراق( .اﻟﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﻣﺻـ ـرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳ ــﺔ ﻟﻶﻓ ــﺎت:(2)21 ،
.[2011 ،368-361

ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺣﺷرات ﻋث اﻟﺗﻣور Ephestia spp.ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن
اﻟﺗﻣور

ﺗﺻﻳب

ﺣﺷرات

ﻋث

)ﻓراﺷﺔ(

 Ephestia spp.وﻫﻲ ﺣﺷرة ﻋﺛﺔ اﻟﺗﻳن )(Walk.

اﻟﺗﻣور

Ephestia

 cautellaوﺣﺷرة ﻋﺛـﺔ اﻟﻣﺷﻣش  E. figulilellaوﺣﺷرة ﻋﺛﺔ اﻟزﺑﻳب
 E. calidellaاﻟﺗﻣور اﻟﻣﺧزوﻧﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﻳر ﻣﻣﺎ ﻳؤدي اﻟﻰ ﻋدم
ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ .أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

اﻷﺣﻳﺎﺋﻳﺔ

اﻟدﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ .ﺗم اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟود ﻓﺎﻳروﻳد ﺗﻘزم

ﺣﺷﻳﺷﺔ اﻟدﻳﻧﺎر ) (HSVdﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﺑوﻟﻳﻣراز اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﻊ
اﻟﻧﺳﺦ اﻟﻌﻛﺳﻲ ) (RT-PCRوﺗﻬﺟﻳن ﺑﺻﻣﺔ ﻧورﺛرن ﻓﻲ  5ﻋﻳﻧﺎت
ﻣن أﺻﻝ  60ﻋﻳﻧﺔ ﻣن أﺷﺟﺎر ﺗوت أﺑﻳض ) (Morus albaﺑدون
أﻋراض ظﺎﻫرﻳﺔ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺑﺳﺎﺗﻳن ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ وﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ

اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗطﻔﻝ  Bracon hebetor Say.واﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌراق.

إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗوت اﻷﺑﻳض ) (Morus albaﺑﻔﺎﻳروﻳد ﺗﻘزم ﺣﺷﻳﺷﺔ

ﻟﺣﺷرات

ﻋث

اﻟﺗﻣور

وﻫو

اﻟﻣﺗطﻔﻝ

) Bracon hebetor (Sayﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن ﺗﻣور
ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺑﻐداد وﻛرﺑﻼء وﺑﺎﺑﻝ ﺑﺎﻟﻌراق إﻟﻰ أن
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻔﻝ واﻟﻣﺻﺎﺋد

ﺗﻣوز/ﻳوﻟﻳو  .2010ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣدود  %10ﻓﻲ
اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن و %8ﻓﻲ اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
إﻳطﺎﻟﻳﺎ .أظﻬرت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﻳوﻛﻠﻳوﺗﻳدات ﻓﻲ ﻋزﻻت  HSVDأن
ﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %96-95ﻣﻊ ﻋزﻻت اﻟﻔﺎﻳروﻳد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن
أﺧرى ﻣن اﻟﻌﺎﻟم .وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﺷﺟرة اﻟﻘراﺑﺔ اﻟوراﺛﻳﺔ ،ﺗﺟﻣﻌت ﻋزﻻت
 HSVDﻣن اﻟﺗوت ﻣﻊ ﻋزﻻت  HSVDاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
ﻳﻌد ﻫذا
اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت/اﻟﻣواﻟﺢ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲّ .
أوﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻹﺻﺎﺑﺔ أﺷﺟﺎر اﻟﺗوت اﻷﺑﻳض ﺑﻔﺎﻳروﻳد ﺗﻘزم ﺣﺷﻳﺷﺔ
اﻟدﻳﻧﺎر ]ﺗوﻓﻳق إﻟﺑﻌﻳﻧو ،راﺋد أﺑو ﻗﺑﻊ ،إﻳﻠﻳﺎ ﺷوﻳري ،ﻣﻳﺷﻳﻝ دﻳﺟﻳﺎرو
وﺑﻳﺎﺗرﻳس ﻧﺎﻓﺎرو )ﻟﺑﻧﺎن ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ(،Journal of Phytopathology .

.[2012 ،51-48 :(1) 160

اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻣدة  5أﺷﻬر
ﻛﺎﻧت 96.8 ،91.6 :و ،%85.9ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت 76.2 ،80.7
و ،%73.8ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن اﻟﺗﻣور اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ،وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺧﺎزن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﺎﻫد واﻟﺗﻲ ﻟم
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 Cistus villosusو Halimium antiatlanticumﻫﻲ اﻷﻛﺛر

ليبيا
ﺣﺻر وﺗﻌرﻳف أﻧواع ﻣﺗطﻔﻼت اﻟﺑﻳض  Trichogramma spp.ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﺑﻝ اﻷﺧﺿر ﻓﻲ ﻟﻳﺑﻳﺎ .ﺗم ﺣﺻر أﻧواع ﻣﺗطﻔﻼت اﻟﺑﻳض
 Trichogramma spp.ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﺑﻝ اﻷﺧﺿر ﺑﻠﻳﺑﻳﺎ ﺧﻼﻝ

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ .ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﻧواع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﻣﺛﺑطﺔ ﻹﻧﺑﺎت اﻷﺑواغ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻫو  2.5و 5ﻣﻎ/ﻣﻝ،
واﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﻧواع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  5ﻣﻎ/ﻣﻝ .اﺧﺗﺑرت
اﻷﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣﺧﺑرﻳﺎً أﻳﺿﺎً ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ

اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺷﻬر أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو وﺣﺗﻰ ﺗﻣوز/ﻳوﻟﻳو ﻣن ﻋﺎم  2008وذﻟك

اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت .ﻋﻧدﻣﺎ ﻋوﻟﺟت ﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧدرﻳن
ﺿد ﻣرض ﺗﻌﻔن ﺛﻣﺎر
ّ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ C. villosus

Sitotroga cerealella

و ،H. antiatlanticumاﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﺣدوث اﻟﻣرض إﻟﻰ

اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن أﺷﺟﺎر وﺣﺷﺎﺋش اﻟﻐﺎﺑﺎت .أظﻬرت

اﻟﻧﺳﺑﺔ  .%98.15ﺑﻳﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ذات

Trichogramma

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣرض ﺗﻌﻔن اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت .ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻣﺛﻝ

ﺑوﺿﻊ ﻣﺻﺎﺋد ﺗﺣوى ﺑﻳض ﻓراش اﻟطﺣﻳن )Anagasta (Ephestia

 kuehniella Zeller.وﻓراش اﻟﺣﺑوب

 ،Olivier.وﻗد ﺷﻣﻝ اﻟﺣﺻر ﻣﻌظم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﺑﻬﺎ أﺷﺟﺎر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣﺗطﻔﻝ ﻫﻣﺎ:

 bourarachaeو  Trichogramma sp.ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ.
ﺳﺟﻠت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﻔﻝ ) (%92.75ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ درﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳض
ُ
ﻓراش اﻟﺣﺑوب ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻳض ﻓراش اﻟطﺣﻳن ﻓﻘد ﻛﺎﻧت %20.25
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺔ ،وﺻﻠت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗطﻔﻝ ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
اﻟﻰ %65ﻷﺷﺟﺎر اﻟﻌﻧب ﻋﻠﻰ ﺑﻳض ﻓراش اﻟﺣﺑوب ووﺻﻠت إﻟﻰ

 44.44و %46.30ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺎﻫد ﻏﻳر اﻟﻣﻛﺎﻓﺢ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت

ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ.
]،E.H. Boudyach ،H. Boubaker ،L. Askarne ،I. Talibi
 B. Saadi ،F. Msandaو) Ait Ben Aoumarاﻟﻣﻐرب(Crop .

.[2012 ،46-41 :35 ،Protection

باكستان

 %11ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟرﻣﺎن ﻟﺑﻳض ﻓراش اﻟطﺣﻳن] .ﺧﻣﻳﺳﺔ إﻣﻌﻳطﻲ
اﻟﺻﺎﻟﺣﻳن ،إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣد اﻟﻐرﻳﺎﻧﻲ وأﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺑرﻳم )ﻟﻳﺑﻳﺎ( .اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت،376-373 :(2)21 ،
.[2011

اﻟﺗﻘزم اﻷﺻﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﻳر واﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﻳﺷﻛﻝ ﻓﻳروس اﻟﺗﻘزم اﻷﺻﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﻳر )(BYDVs
ﺗﻬدﻳداً ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺻوﻝ اﻟﻘﻣﺢ ،ورﺑﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻬدﻳداً ﺧطﻳ اًر

المغرب
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ
ّ

ﻋزﻝ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن اﻟوراﺛﻲ ﻟﻠﻐﻼف اﻟﺑروﺗﻳﻧﻲ ﻟﻌزﻻت ﻓﻳروس

ﺑﻌض

اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت

اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ
ّ

ﻹﻧﺗﺎﺟﻪ ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ اﻟذي ﻗد ﻳزﻳد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ

اﻟﻣﺿﺎدة

ﻟﻠﻔطور

ﻋﻠﻰ

 ،Geotrichum candidumاﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺳﺑب ﻟﺗﻌﻔن اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت
اﻟﺣﻣﺿﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎد .ﺗم ﺟﻣﻊ  43ﻧوﻋﺎً ﻧﺑﺎﺗﻳﺎً ﻣن ﻣﻧﺎطق
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻣﻐرب ،واﺳﺗﺧدﻣت ﻛﻣﺳﺎﺣﻳق وﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت

ﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺧﺑرﻳﺔ واﻟﺣﻘﻠﻳﺔ ﺿد اﻟﻔطر Geotrichum

 candidumاﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﺗﻌﻔن اﻟﺣﻣﺿﻳﺎت .أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﺧﺗﺑﺎر  43ﻧوﻋﺎً ﻧﺑﺎﺗﻳﺎً أن ﻣﺳﺎﺣﻳق اﻷﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ

Rubus

إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻝ ﺑﺣﺷرة اﻟﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺷرة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻔﻳروس.

ﻟﺗﻘوﻳم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إزاء اﻟﻔﻳروس اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻣرض
ﻧﻔﺳﻪ ،ﺗﺄﺗﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟوراﺛﻲ ﻟﻠﻔﻳروس  BYDVsواﻟﻣﻌزوﻝ ﻣن

ﻣﻧﺎطق ﺣﻘوﻝ اﻟﻘﻣﺢ ذات اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .اﺳﺗﺧدﻣت ﻋﻳﻧﺎت اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑـﻔﻳروس

 BYDVsﻟﻛﺷف إﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻔﻳروس ﺗﻘزم اﻟﺷﻌﻳر وﻓﻳروس ﺗﻘزم
اﻟﺣﺑوب اﻷﺻﻔر ) (B/CYDVsﻣن ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

Cistus

) Iﻓﻳروس ﺗﻘزم اﻟﺷﻌﻳر اﻷﺻﻔر ،BYDV-MAV ،PAV

 monspeliensisو Halimium umbellatumﺛﺑطت ﻧﻣو ﻣﺷﻳﺟﺔ

 ،(BYDV- SGVوﺗﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،BYDV-RPV) II

ulmifolius

واﻟﺧرﻧوب

siliqua

Ceratonia

و

اﻟﻔطر  G. candidumﻛﻠﻳﺎً .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﺣﻳق

اﻷﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔPistacia atlantica ،Cistus villosus :
و Ighermia ،Inula viscosa ،Halimium antiatlanticum
pinifolia

وscoparia

Hammada

ﻓﻌﺎﻟﺔ
ّ

إزاء

اﻟﻔطر

 G. candidumﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺛﺑﻳط ﻧﻣو ﻣﺷﻳﺟﺔ اﻟﻔطر أﻋﻠﻰ
ﻣن  .%80وﻋﻧد دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺑﺎت
اﻷﺑواغ ،ﺗﺑﻳن وﺟود ﻓروق ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺧﺗﺑرة ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) .(p< 0.05ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﻳن
12

 (BYDV-GPV ،CYDV-RPVﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺗﺿﺎﻋف
اﻟﺑوﻟﻳﻣﻳرازي  PCRﻟﻌدة ﺑﺎدﺋﺎت ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺑروﺗﻳﻧﺎت اﻟﻐﻼف اﻟﻔﻳروﺳﻲ .وﻣن أﺻﻝ  37ﻋﻳﻧﺔ ﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ،
وﺟد أن  13ﻋﻳﻧﺔ أﺑدت ﺗﻔﺎﻋﻼً إﻳﺟﺎﺑﻳًﺎ ﻣﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

) (Iﻟﻠﻔﻳروس  BYDVوﻋﻳﻧﺔ واﺣدة ﻓﻘط أﺑدت ﺗﻔﺎﻋﻼً إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻣﻊ

ﻓﻳروس BYDVاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ) .(IIوأظﻬر اﺧﺗﺑﺎر
اﻟـ  PCRﻟﻠﻌﻳﻧﺎت اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ) (Iأن ﻋﺷر

ﻋﻳﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﻳروس  BYDV-PAVﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺧرﻳن
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ﻳﺗﺑﻌون ﻟﻔﻳروس  .BYDV-MAVوﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻧﻛﻠﻳوﺗﻳدي

اﻷﺧ ـ ــرى ﻣ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــدا اﻟﻛﻠورﺑﻳرﻳﻔ ـ ــوس .ﻟ ـ ــم ﺗظﻬ ـ ــر ﻣﺑﻳ ـ ــدات اﻟﺣﺷـ ـ ـرات

ﻟﻠﺣﻣض اﻟﻧووي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﻔﻳر اﻟﻐﻼف اﻟﺑروﺗﻳﻧﻲ ﻟﺗﺳﻊ ﻋزﻻت

اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة أﻳــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑــﺎط ﻣــﻊ أي ﻣــن ﻣﺑﻳــدات اﻟﺣﺷ ـرات

اﻟﺗﺳﻠﺳﻼت

اﻟﻣﺧﺗﺑـرة .ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ارﺗﻔــﺎع إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﺟــدا ﻣــن اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ

اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت .أظﻬر اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ أن ﺛﻼث ﻋزﻻت

ﻟﻣﺑﻳ ــدات اﻟﻔوﺳ ــﻔﺎت اﻟﻌﺿ ــوﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻌظــم ﻣﺟ ــﺎﻣﻳﻊ اﻟﺣﺷـ ـرات ،واﻟﺗ ــﻲ

) ،Nowshera ،Fatehjangو  (Attockﺗطﺎﺑﻘت ﺑﻧﺳب ﻋﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻘﺗرح أن ﻳﺗم ﺗﻔـﺎدي اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺿـد ﻫـذﻩ اﻵﻓـﺔ .ﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻻﺳـﺗﺧدام

ﺑﻠﻐت ) (%94-92.8ﻣﻊ ﻓﻳروس اﻟـ ،BYDV-PASوﺳت ﻋزﻻت

اﻻﻧﺗﻘــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﻳروﺛروﻳــدات ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣﻧــﺎطق ﻣﺛــﻝ ﻣوﻟﺗــﺎن Multan

ﺟﻣﻌت ﻣن )ﺑﻳﺷﺎور ،إﺳﻼم آﺑﺎد واﻟﻣﻧﺎطق ﺳواﺑﻲ وﻓﻳﺻﻝ آﺑﺎد(

وﺧــﺎﻧواﻝ  Khanewalاﻧﺧﻔــﺎض ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ،وﻳﺑــدو أﻧــﻪ ﻣﻘﺑــوﻝ.

ﺗطﺎﺑﻘت ﺑﻧﺳب  %99.7-99.3ﻣﻊ ﻓﻳروس اﻟـ.BYDV-PAV

ﻛﺎﻧـ ــت ﻣﺳـ ــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣـ ــﺔ ﻟﻣﺑﻳـ ــدات اﻟﺣﺷ ـ ـرات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳـ ــﺔ اﻟﺟدﻳـ ــدة:

ﻣن

ﻓﻳروس

)،(BYDV-PAV

وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ

ﻣﻊ

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن أﻧواع  BYDV-PAVﻗد ﺗﻛون ﺳﺎﺋدة

ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق زراﻋﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .إن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻔﻳروس

ﻟوﻓﻳﻧــورون ،ﻣﻳﺛوﻛﺳــﻔﻳﻧوزﻳد ،إﻧدوﻛﺳــﺎﻛﺎرب ٕواﻣــﺎﻣﻛﺗﻳن ،ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ:
ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــﺔ ﺟـ ــداً ،ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــﺔ ،أو ﻣﺗوﺳـ ــطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻣﻌظـ ــم ﻣﺟـ ــﺎﻣﻳﻊ

 BYDVsاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻝ
اﻟﻣﻣرض اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دراﺳﺔ اﻟﻐﻼف اﻟﺑروﺗﻳﻧﻲ ﺳﻳﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب

اﻟﺣﺷـرات اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﺧﺗﺑﺎرﻫــﺎ .ﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ أﻳﺿـﺎً آﻣﻧــﺔ ﺑﻳﺋﻳــﺎ وأﻛﺛــر أﻣﻧــﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﻋداء اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ .ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ

زﻳﺎدة ﻓﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺗﺣت اﻟظروف اﻟﺣﻘﻠﻳﺔ] .ﻧﺎدر ﺻدﻳﻘﻲ،

ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻟﻶﻓ ــﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊ ﻋواﻣ ــﻝ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ

ﻣﺣﻣد أﻳﺎس ،ﺷﻬﻳد ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟزﻫراء وﻣﺣﻣد ﺳﻌﻳد )ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن(.

اﻟﺣﻳوﻳـ ـ ــﺔ/اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳـ ـ ــﺔ ﻣﺛـ ـ ــﻝ ﻓﻳـ ـ ــروس Polyhedrosis
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) ،(NPVواﻷﻋ ــداء اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ ﻣﺛ ــﻝ اﻟﻣ ــﺗطﻔﻼت واﻟﻣﻔﺗرﺳ ــﺔ .ﺳ ــﻳﻛون

ﻣراﻗﺑـــﺔ ﻣﻘﺎوﻣـــﺔ ﺣﺷـــرة :Lepidoptera) Spodoptera exigua
 (Noctuidaeﻓــﻲ أرﺑــﻊ ﻣﻧــﺎطق ﻣــن ﺟﻧــوب اﻟﺑﻧﺟــﺎب ،اﻟﺑﺎﻛﺳــﺗﺎن
ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺑﻳدات ﺣﺷرات ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﺳﺗﺔ ﺟدﻳـدة .أﺟرﻳـت ﻫـذﻩ
اﻟد ارﺳــﺎت ﻟﺗﻘ ـوﻳم اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻣﻳﻊ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳــﺗﺎﻧﻳﺔ ﻟﻔ ارﺷــﺔ
اﻟﺷـ ــوﻧدر/اﻟﺑﻧﺟـ ــر(Hubner) ،

exigua

 Spodopteraﻟﻣﺑﻳـ ــدات

ﺣﺷرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ .ﺗم رﺻد ﻣﺟﺎﻣﻳﻊ ﺣﻘﻠﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  S. exiguaﻓـﻲ

ﺗﻧــﺎوب اﺳــﺗﺧدام ﻣﺑﻳــدات اﻟﺣﺷـرات ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث
طرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﺄﺛﻳر ﺣﻳﺛﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻣﺟــﺎﻣﻳﻊ اﻟﺣﺷـرات ﻟــﻳس ﻟــدﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ أو
ﻟـ ــدﻳﻬﺎ ﻣﺳـ ــﺗوﻳﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــﺔ ﺟـ ــدا أو ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣﻘﺎوﻣـ ــﺔ ﻣﻔﻳـ ــداً
أﻳﺿ ـ ـﺎً ﻓـ ــﻲ إدارة اﻟﻣﻘﺎوﻣـ ــﺔ ﻟﻣﺑﻳـ ــدات اﻟﺣﺷ ـ ـرات ﻓـ ــﻲ exigua

] A. Saleem ،M. Ishtiaqو ) M. Razaqﺑﺎﻛﺳــﺗﺎن(.

اﻟورﻗـ ـ ــﺔ .ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﻧﺳـ ـ ــب اﻟﻣﻘﺎوﻣـ ـ ــﺔ ﻟﻣﺑﻳـ ـ ــدات اﻟﺣﺷ ـ ـ ـرات اﻟﺑﻳرﺛروﻳدﻳـ ـ ــﺔ
واﻟﻔوﺳـ ـ ــﻔورﻳﺔ اﻟﻌﺿـ ـ ــوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟﻣﺟـ ـ ــﺎﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧﺑرﻳـ ـ ــﺔPK -

اﻟﺣﺳﺎﺳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺟـ ــﺎﻝ 105-7ﺿـ ــﻌﻔﺎً ﻟـ ــدﻟﺗﺎﻣﺛرﻳن ،deltamethrin

و 136-12ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﻔﺎً ﻟﻠﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳﺑرﻣﺛرﻳن  ،cypermethrinو134-20

ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻔﺎً ﻟﻠﻛﻠورﺑﻳرﻳﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس  ،chlorpyrifosو 143-37ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻔﺎُ

ﻟﻠﺑروﻓﻳﻧوﻓ ـ ــوس  .profenofosﻛﺎﻧ ـ ــت ﻣﺳ ـ ــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣ ـ ــﺔ ﻟﻣﺑﻳ ـ ــدات
اﻟﺣﺷ ـرات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة 73-3 :ﺿــﻌﻔﺎً ﻟﻠﺳــﺑﻳﻧوزاد ،spinosad

 226-5ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻔﺎً ﻟﻸﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻛﺗﻳن  ،abamectinو 88-6ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻔﺎً
ﻟﻺﻧدوﻛﺳــﺎﻛﺎرب  ،indoxacarbو 73-3ﺿــﻌﻔﺎً ﻟﻺﻣــﺎﻣﻛﺗﻳن ﺑﻧــزوات

 59-2.4 ،emamectin benzoateﺿــﻌﻔﺎً ﻟﻠوﻓﻳﻧــورون lufenuron

و 41-3ﺿ ـ ـ ـ ـﻌﻔﺎً ﻟﻠﻣﻳﺗوﻛﺳـ ـ ـ ــﻳﻔﻳﻧوزﻳد  .methoxyfenozideأﺷـ ـ ـ ــﺎرت
ﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت ارﺗﺑـ ــﺎط اﻷزواج اﻟواﺳـ ــﻊ correlation

 pairwiseﻟﻘـ ــﻳم

 LC50إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑــﺎط إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﺑرة ﺑــﻳن
دﻟﺗــﺎﻣﺛرﻳن وﺳــﺎﻳﺑرﻣﺛرﻳن وﻛﻠورﺑﻳرﻳﻔــوس ،ﻓــﻲ ﺣــﻳن أظﻬــرت اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ
ﻟﺑروﻓﻳﻧوﻓــوس وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑــﺎط ﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻣﺑﻳــدات اﻟﺣﺷ ـرات
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أرﺑﻊ ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﻣن وﻻﻳﺔ اﻟﺑﻧﺟﺎب ﻣن  2008ﺣﺗـﻰ  2010ﻟﻣﻘﺎوﻣﺗﻬـﺎ
ﺿــد ﻣﺑﻳــدات اﻟﺣﺷـرات ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻷﺣﻳــﺎﺋﻲ ﺑﺗﻐطــﻳس

Nuclear

السعودية
ﺗﻘوﻳم ﻋزﻟﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا Steinernema sp. SA

اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺷرات ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺎت ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء .ﺗم اﺳﺗﺧﻼص ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا
اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺷرات  Steinernema sp. SAﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻣن إﺣدى ﻣزارع اﻟﻧﺧﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،وﻗد اﺳﺗﻬدف
ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗﻘوﻳم أداء ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ

اﻟﺣﻣراء ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺗﺑرﻳﺔ/ﻣﻌﻣﻠﻳﺔ وﻧﺻف ﺣﻘﻠﻳﺔ وﺣﻘﻠﻳﺔ.
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻫذا ﻫو أوﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻬذا اﻟﺟﻧس ﻣن اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا
اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺷرات ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﺟﺎري اﻟﺗﻌرﻳف إﻟﻰ

ﻣﺳﺗوى اﻟﻧوع ﺑوﺳﺎطﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﺣﻣض اﻟﻧووي  .DNAﻛﺎﻧت
اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ  Steinernema sp. SAﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
اﻵﻓﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟﺎرب ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﺣﻳث ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﻳز اﻟﻧﺻﻔﻲ
) (LC50ﻟﻬﺎ  1373ﻧﻳﻣﺎﺗودا/ﻣﻝ ﺑﻌد  3أﻳﺎم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وزﻣن
اﻟﻣوت اﻟﻧﺻﻔﻲ ) 1.95 (LT50ﻳوﻣﺎً ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﻳز  500ﻧﻳﻣﺎﺗودا/ﻣﻝ.

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻳرﻗﺎت دودة اﻟﺷﻣﻊ اﻟﻛﺑرى ﺑﻛﻔﺎءة ﺣﻳث

ﺑﻠﻎ إﻧﺗﺎج اﻟﻳرﻗﺔ اﻟواﺣدة  642000ﻧﻳﻣﺎﺗودا .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻘوﻳم
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ﻧﺻف اﻟﺣﻘﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﺿد اﻵﻓﺔ ﺗﺣت

السودان

اﻷﻗﻔﺎص ﻓﻘد وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻣوت اﻟﺣﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳوﺳﺔ %97.5
ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻌدﻝ  2ﻣﻠﻳون ﻧﻳﻣﺎﺗودا/ﻧﺧﻠﺔ .وﻓﻰ ﺗﺟﺎرب اﻟﺣﻘوﻝ

ﺗوﺻﻳف ﻋﻳﻧﺎت ﺳوداﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ Bacillus thuringiensis

اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﻣزارع اﻟﻧﺧﻳﻝ وﺗﻘوﻳم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﺎﺋد

اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﺑﻌوض  .Culex quinquefasciatusاﻟﺑﻌوض ﺣﺷرة

اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا  Steinernema sp. SAﺧﻔﺿًﺎ ﻣﻘدارﻩ  37.16و%34.75

ﺗﻣﺛﻝ أﺣد اﻟﻣﻬددات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟراﺣﺔ واﻟﻧﻣو

اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ اﻟﻛﻳرﻣوﻧﻳﺔ اﻷرﺿﻳﺔ ،ﻓﻘد ﺣﻘﻘت رﺷﺔ واﺣدة ﻣن ﻣﺳﺗﺣﺿر
ﻓﻲ ﺗﻌداد اﻟﺳوﺳﺔ ﺑﻣزارع اﻟﻧﺧﻳﻝ ﺑﺷرق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺑوع
اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،وذﻟك ﺧﻼﻝ ﺷﻬر

ﻧﻳﺳﺎن/أﺑرﻳﻝ .ﻳﺿﻳف ﻫذا اﻟﺑﺣث أﻳﺿﺎً دﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﺟدوى اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

اﻟﺣﻳوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺷرات ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟرش ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ

ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﻔﻝ ﺟذوع اﻟﻧﺧﻳﻝ ﺣدﻳث اﻟﻌﻣر واﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﺟذوع ﺣﻳث ﺗﺗواﻓر اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻳﻣﺎﺗودا
اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺷرات .ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد
وﺗﻌد ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻔرﻣوﻧﻳﺔ اﻟﻛﻳرﻣوﻧﻳﺔ وﺟدﻳرة
ﺑﺎﻹدﺧﺎﻝ ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﻓﺔ] .ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد
اﻟﺳﻌﻳد ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺣﻣد اﺣﻣد اﻟﺣﺟﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺧزﻋﻝ ،ﺣﺳن
اﻟﻔردان وﻋﺑد اﻟواﺣد دروﻳش )اﻟﺳﻌودﻳﺔ( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت.[2011 ،282-277 :(2)21 ،

ﺗﻣﺗص اﻟدﻣﺎء وﺗﻧﻘﻝ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﻣراض اﻻﻧﺳﺎن اﻟﺧطرة وﻣﺎ زاﻟت
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳودان وﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻷﺧرى .ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ

ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺑﻌوض ﺣﻣﻰ اﻟﺿﻧك ،اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺻﻔراء وداء اﻟﻔﻳﻝ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻣﻼرﻳﺎ ،وﺗﻛﺎﻓﺢ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ .دﻓﻊ ازدﻳﺎد اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻳدات
واﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣث ﻋن
ﺑداﺋﻝ أو اﺿﺎﻓﺎت آﻣﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻳدات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ .ﺗﻌد ﺑﻛﺗرﻳﺎ
 Bacillus thuringiensisواﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺣﻳوﻳﺔ
اﻟﻣﻳﻛروﺑﻳﺔ وﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺑروﺗﻳن ﻗﺎﺗﻝ ﻟﻠﺣﺷرات
وﻣﺗﺧﺻص .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﻌت ﻋﻳﻧﺎت ﺗرﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺳودان وﻣن ﻏﺑﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺔ وﻣن اﻟﺣﺷرات
اﻟﻣﻳﺗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻳﻧﺎت ﻣن أﺣواض ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑﻌوض ﺑﻬدف ﻋزﻝ

ﺑﻛﺗرﻳﺎ  B. thuringiensisﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺑﻌوض اﻟﻣﻧزﻟﻲ .ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ

ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺟرﻋﺔ ﻧﺻف اﻟﻣﻣﻳﺗﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﻲ ﻧﺑﺎﺗﻲ اﻟﺷﻳﺢ

اﻟﻰ  39ﻋزﻟﺔ ﻋرﻓت ﺷﻛﻠﻳﺎً وﺑﻳوﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً وﻣن ﺛم ﻗوﻣت ﻣﻘدرﺗﻬﺎ

اﻹﻣراﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳرﻗﺎت اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺑﻌوض اﻟﻣﻧزﻟﻲ.

 Artemisia herba albaواﻟﺑﺎﺑوﻧﺞ Matricaria chamomilla

أﺿﻳﻔت ﻳرﻗﺎت اﻟﺑﻌوض ﻟﻣﺎء ﻣﻘطر ﻣﻌﻘم أﺿﻳﻔت اﻟﻳﻪ اﻟﻌزﻻت

Culex

اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ ﺑﺗرﻛﻳز  500ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻠﻳون .أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓروﻗ ًﺎ

اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺑﻌوﺿﺔ  Culex quinquefasciatusﻟﺗرﻛﻳز  LC50ﻣن

ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوت ﺑﻳن  25و %95ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ %12.5ﻟﻠﻳرﻗﺎت

ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻟﻳرﻗﺎت وﻋذارى ﺑﻌوﺿﺔ

 .quinquefasciatusأﺟرﻳت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻌرﻳض ﻳرﻗﺎت اﻟﻌﻣر
اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﻳن اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﻳن وﻫﻣﺎ اﻟﺷﻳﺢ Artemisia herba alba
واﻟﺑﺎﺑوﻧﺞ  Matricaria chamomillaوﻫﻲ  1.517و0.301

ﻣﻳﻛروﻏرام/ﻟﻳﺗر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،وﺗﻘوﻳم ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﻳض
اﻟﻳرﻗﺎت ﻟﻣدة  24ﺳﺎﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘوﻳم ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ 1.854 LC50

ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻌزﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌد  42ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻳث
ﻏﻳر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺷﺎﻫد( .وﺟد أن  %69ﻣن اﻟﻌزﻻت ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﺑﻌوض
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣوت أﻛﺛر ﻣن  .%50أوﺿﺢ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻻﻧﺣﺳﺎري ﻓروﻗﺎت
ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻧﺻﻔﻲ اﻟﻘﺎﺗﻝ ﺑﻳن اﻟﻌزﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻗد ﺗراوح اﻟزﻣن
اﻟﻧﺻﻔﻲ اﻟﻘﺎﺗﻝ ﺑﻳن  29.38ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌزﻟﺔ  Om-5و 131.99ﺳﺎﻋﺔ

و  0.507ﻣﻳﻛروﻏرام/ﻟﻳﺗر ﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﻲ اﻟﺷﻳﺢ واﻟﺑﺎﺑوﻧﺞ ،ﻋﻠﻰ

ﻟﻠﻌزﻟﺔ  .Gf-18ﻧوﻗﺷت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ إدارة

وﻗد ﺛﺑت ﻣن اﻟدراﺳﺔ أن ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻧﺑﺎت اﻟﺑﺎﺑوﻧﺞ ﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳ اًر

اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻠﺑﻌوض اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻣﻊ وﺟود  5ﻋزﻻت أﻋطت ﻧﺳﺑﺔ ﻣوت

اﻟﺗواﻟﻲ أﻳﺿﺎً إزاء ﺷﻛﻝ طور اﻟﻌذراء ﺑﻌد  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﻳض،

ﻓﻲ طوري اﻟﻳرﻗﺔ واﻟﻌذراء ،ﺣﻳث اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﺧروج اﻟﺣﺷرة
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌذارى اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺣدﺛت ﺗﻐﻳرات ﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ

)ﺗﺷوﻫﺎت( ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻳرﻗﺎت واﻟﻌذارى اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﻳن
وﻛذﻟك اﻟﺣﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎ أﻋﺎق ﻧﻣوﻫﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻲ] .أرﻳﺞ ﻋﺑد

اﻟﻛرﻳم ﺣﻣود اﻟﺧﻠف )اﻟﺳﻌودﻳﺔ( .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت.[2011 ،392-385 :(2)21 ،

14

اﻟﺑﻌوض وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺳودان ﻏﻧﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻛﺗرﻳﺎ

ﺗراﻛﻣﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ] .%80ﻧﻌﻳﻣﺔ اﻟطﻳب ﻗرﺷﻲ ،ﺣﻣدﺗو ﻋﺑد اﻟﻔراج
اﻟﺷﻔﻳﻊ ،ﺣﺎﻣد أﺣﻣد ﺣﺎﻣد وﺣﺎﻣد أﺣﻣد درار )اﻟﺳودان( .اﻟﻣؤﺗﻣر
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟراﺑطﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﺷرات ﻓﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺔ 12-9 ،ﺗﺷرﻳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر .2012 ،ﻧﻳروﺑﻲ ،ﻛﻳﻧﻳﺎ ،اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ:
.[naiemaeltayeb@yahoo.com
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ﺷﺎﻳب

تونس

.[2012 ،129-123 :(2)9 ،Entomology

ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣوﻝ ﻧطﺎطﺎت اﻷوراق ﻓﻲ ﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟدراق/اﻟﺧوخ
ﺑﺎﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﺗوﻧﺳﻲ .ﻟوﺣظ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺿرر
ﻛﺑﻳر ﻟﻧطﺎطﺎت اﻷوراق ﻓﻲ ﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟدراق/اﻟﺧوخ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎﻝ
اﻟﺗوﻧﺳﻲ ،وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺷرات ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
اﻟﺑﻳﺋﻲ ﻟﺑﺳﺎﺗﻳن اﻟدراق/اﻟﺧوخ .ﺗم ﻗﻳﺎس اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌددﻳﺔ ﻟﻠﺣﺷرات
اﻟﻧطﺎطﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر اﻟﺧوخ وﻋﻠﻰ اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة وﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر
ﻣﺻدات اﻟرﻳﺎح .ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺋد؛ وﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎﺋد
اﻟﺻﻔراء اﻟﻠزﺟﺔ واﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﺷﺑﻛﻳﺔ اﻟﻳدوﻳﺔ .أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن
اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻣﻳﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧﺟﻳﻠﻳﺎت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد
ﻣن اﻟﺣﺷرات اﻟﻧطﺎطﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻧوع  Echinichloa colonaاﻟذي
اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ  5ﺣﺷرات/م .²ﻓﻲ ﺣﻳن اﺣﺗوت ﺷﺟرة اﻷﻛﺎﺳﻳﺎ اﻟﺷوﻛﻳﺔ
 Acacia ebernuaﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﺷرات ﻣن ﺑﻳن أﻧواع
أﺷﺟﺎر ﻣﺻدات/ﻛﺎﺳرات اﻟرﻳﺎح .أظﻬرت اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
أﺷﺟﺎر اﻟﺧوخ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﺣﺗوي أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن ﻣن

اﻟﺣﺷرات اﻟﻧطﺎطﺔ Asymmestrasca decedens :و

وﺳوﻧﻳﺎ

ﺑوﻫﺎﺷم-ﺑوﺧرﻳس )ﺗوﻧس(.

Journal of

Zygina

 flammigeraوﻗد ﺗﻣت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺷرﺗﻳن ﻟﻣدة
ﻋﺎﻣﻳن ﺗﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن اﻟﺣﺷرﺗﻳن ﺗﻧﺷطﺎن ﻣن ﺷﻬر
ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﻳر إﻟﻰ ﺷﻬر ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ/أﻛﺗوﺑر ﻣﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﻧﺷﺎط
ﻓﻲ ﺷﻬري ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو وﺗﻣوز/ﻳوﻟﻳو .ﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻼﺣظﺎت
أوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ/ﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﺣﺷرات ﻧطﺎطﺎت اﻷوراق ﻋﻠﻰ اﻟدراق/اﻟﺧوخ
ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ إدارة ﻫذﻩ اﻵﻓﺎت] .إﻗﺑﺎﻝ

ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋزﻻت اﻟﻔطر  Mycosphaerella graminicolaﻣن
ﺗوﻧس

ﻟﻠﻣﺑﻳدﻳن

إﺑوﻛﺳﻳﻛوﻧﺎزوﻝ

)(Epoxiconazole

ﺗم ﺗﺣﻠﻳﻝ  52ﻋزﻟﺔ ﻟﻠﻔطر
وﺑﻳراﻛﻠوﺳﺗروﺑﻳن )ّ .(Pyraclostrobin
 Mycosphaerella graminicolaﻣن ﺗوﻧس ﻓﻲ ﺧﺻوص
ﺣﺳﺎﺳﻳﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺑﻳدﻳن إﺑوﻛﺳﻳﻛوﻧﺎزوﻝ وﺑﻳراﻛﻠوﺳﺗروﺑﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟﺗطﻔر ﻓﻲ اﻟﻣورﺛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑطراﺋق
ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﺎﻳرة ّ
ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ وﺳﻳﺗوﻛروم ب و ،CYP51ﻋﻠﻰ اﻟﺗّواﻟﻲ .ﻛﺎﻧت ﻛ ّﻝ اﻟﻌزﻻت

ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻳراﻛﻠوﺳﺗروﺑﻳن ﺣﻳث ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك أي ﻋزﻟﺔ
ﺗﺣﻣﻝ اﻟطﻔرة  G143Aﻓﻲ ﻣورث ﺳﻳﺗوﻛروم ب ،وﻫﻲ اﻟطﻔرة اﻟّﺗﻲ
ﺗؤﻛد آﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  QoIﻟدى  .M. graminicolaﻛﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ

 M. graminicolaاﻟﺗّوﻧﺳﻲ أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﺑوﻛﺳﻳﻧﺎزوﻝ ﻋﻧد
اﻷوروﺑﻳﺔ اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﻳﺎت ﻣﻧﺷورة ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ّ
ﻟﻛن ،ﺑﻌض اﻟطﻔرات ﻓﻲ  CYP51اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺄﻗﻠﻣﺔ ﻣﻊ

 ،DMIsﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻣﺛﻝ طﻔرات I381V

و ،(A379Gوﻟﻛن ﻳﺑﻘﻰ ﺟزء ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﻌزﻻت اﻟﺑرّﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻔت

أن ﻫﻧﺎك وﺿﻌﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋدة
ﺗﺑﻳن اﻟﻣﻌطﻳﺎت
ّ
ﻣن ﺷﻣﺎﻝ أوروﺑﺎّ .
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ  QoIو  ،DMIوﻟﻛن ﻳﺟب اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أي

اﺗﺟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣرض ﺑﺈدﺧﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠف طراﺋق اﻟﺗّﺄﺛﻳر ﻟﺗﺟﻧب
اﺳﺗر ّ
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  DoIوﺗﺄﻗﻠﻣﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻊ ] .DLIsﺳﺗﺎﻣﻠر ،ﻏﺎرد وﻛرﻳﻣﺔ
طﺎﻫر وأﻧدرﻳﺎس ﻛوخ وﺟوزﻳف ﻫﺎﺑر وﺑورﻏﺎرد ﻟﻳﺑﻣﺎن وﻋﺎﻳدة
ﺑوﻋﺟﻳﻠﺔ وﻋﻣر اﻟﻳﺣﻳﺎوي وﺑوزﻳد ﻧﺻراوي )ﺗوﻧس(.

Crop

.[2012 ،36-32 :34 ،Protection

 بعض أنشطة وقاية النبات في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
)فاو( والمنظمات األخرى
حالة الجراد الصحراوي
ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺟـــراد اﻟﺻـــﺣراوي اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺧـــﻼﻝ ﺷـــﻬر آذار/ﻣـــﺎرس 2012
واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف أﻳﺎر/ﻣﺎﻳو 2012

اﺳﺗﻣرت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺟراد اﻟﺻﺣراوي ﺧﻼﻝ ﺷﻬر آذار/ﻣﺎرس ﻓﻲ
ﺟﻧوب ﻏرب ﻟﻳﺑﻳﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﺷرق اﻟﺟزاﺋر ،وﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن ﻗﻳﺎم ﻓرق اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﻳن ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 5000ﻫﻛﺗﺎر ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺷرات ﺟراد ﺻﺣراوي ﺗﺟﻣﻌﻳﺔ

اﻟﻣظﻬر واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ ﺑﻳض ،إﻻ أﻧﻪ ﻣن
اﻟﻣؤﻛد ﺗﻘرﻳﺑﺎً أن ﺗﺗزاﻳد أﻋداد اﻟﺟراد ﻧظ اًر ﻟﺣدوث ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻓﻘس

ﻟﻛﺗﻝ اﻟﺑﻳض وﺗﻛوﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﺣورﻳﺎت اﻟﺟراد ﺧﻼﻝ ﺷﻬر
ﻧﻳﺳﺎن/أﺑرﻳﻝ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب اﻟوﺻوﻝ
15

إﻟﻳﻬﺎ .وﻗد ﺗؤدي ﺣﺷرات اﻟﺟراد اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﻔرادﻳﺔ اﻟواﻓدة ﻣن ﺷﻣﺎﻝ
اﻟﻧﻳﺟر إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺣﺟﺎم ﻋﺷﺎﺋر اﻟﺟراد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .وﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺿﺎﻓر
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻬود ﻟرﺻد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟراد ﺑدﻗﺔ واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ .أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟراد ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻷﺧرى ﻓﺗظﻝ ﻫﺎدﺋﺔٕ .واذا ﺣدث وأن ﻫطﻝ ﻣزﻳد ﻣن
اﻷﻣطﺎر .ﻓرﺑﻣﺎ ﻳﺣدث ﺗﻛﺎﺛر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺻﻐﻳر ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻛﺎﺛر
اﻟرﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻏرب آﺳﻳﺎ ،ﻏﻳر أن أﻋداد اﻟﺟراد ﺳﺗظﻝ دون
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻬدﻳد.
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ -اﺳﺗﻣرت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺷﻲ اﻟﺟـراد اﻟﺻـﺣراوي ﺧـﻼﻝ
آذار/ﻣﺎرس واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ أواﺋﻝ ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﻳر ﻓﻲ ﺟﻧـوب
ﻏ ــرب ﻟﻳﺑﻳ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﻘرب ﻣ ــن اﻟﺣ ــدود اﻟﺟزاﺋرﻳ ــﺔ .وﻗ ــد ظﻬ ــر اﻟﻣزﻳ ــد ﻣ ــن
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اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻣن ﺟﻧوب ﺷرق اﻟﺟزاﺋر .وﻓﻲ ﻛـﻼ

ﻟﻠﺣﺻـ ــوﻝ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣزﻳـ ــد وأﺣـ ــدث اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻋـ ــن ﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟﺟ ـ ـراد

اﻟﺑﻠـدﻳن ﻗﺎﻣـت اﻟﺣﺷـرات اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﻳـﺔ ﺑوﺿــﻊ اﻟﺑـﻳض ﻋﻠـﻰ ﻣــدار

اﻟﺻــﺣراوي ﻳرﺟــﻰ زﻳــﺎرة اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺧــﺎص ﺑﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺟ ـراد اﻟﺻــﺣراوي

ﺷــﻬر آذار/ﻣــﺎرس ،وﻟــم ﺗُﺷــر اﻟﺗﻘــﺎرﻳر ﺑﻌــد إﻟــﻰ ﺣــدوث ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﻓﻘــس
ﺑــﻳض .وﻗﺎﻣــت ﻓــرق اﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻷرﺿــﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ  3,665ﻫﻛﺗــﺎر ﻓــﻲ

اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ:

اﻟﻣﺣﺗﻣـ ــﻝ أن ﺗﻛـ ــون ﻫـ ــذﻩ
ﻟﻳﺑﻳـ ــﺎ و 1,450ﻫﻛﺗـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻟﺟ ازﺋـ ــر .ﻣـ ــن ُ
اﻹﺻــﺎﺑﺎت اﻹﺿــﺎﻓﻳﺔ ﻣوﺟــودة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛــن اﻟوﺻــوﻝ

إﻟﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻣﺗــداد ﺟــﺎﻧﺑﻲ اﻟﺣــدود ﺑــﻳن اﻟﺑﻠــدﻳن .ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ظﻬــور
اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﻘس ﺧـﻼﻝ ﺷـﻬر ﻧﻳﺳـﺎن/أﺑرﻳـﻝ ﻣﻣـﺎ ﺳـﻳﻛون ﺑﺎﻋﺛـﺎً

ﻋﻠﻰ ﺗزاﻳد ﻓـﻲ أﻋـداد اﻟﺟـراد ﻓـﻲ ﻛـﻼ اﻟﺑﻠـدﻳن ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺛﻳـر .وﻋﻠـﻰ
اﻷرﺟ ــﺢ أن ﺗﻘ ــوم ﺣورﻳ ــﺎت اﻟﺟـ ـراد ﺣدﻳﺛ ــﺔ اﻟﻔﻘ ــس ﺑﺗﺷ ــﻛﻳﻝ ﺟﻣﺎﻋ ــﺎت

وﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﺻــﻐﻳرة .وﻋﻠــﻰ اﻷرﺟــﺢ أن ﺗظﻬــر ﺣﺷـرات ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺣدﻳﺛــﺔ
اﻻﻧﺳ ــﻼخ )اﻟﺗﺟـ ـﻧﺢ( ﻣ ــن ﻣﻧﺗﺻ ــف أﻳ ــﺎر/ﻣ ــﺎﻳو ﻓﺻ ــﺎﻋداً ،ﻛﻣ ــﺎ ﻳﻣﻛ ــن

أﻳﺿـ ــﺎ أن ﺗﺗﺷ ـ ــﻛﻝ ﺟﻣﺎﻋـ ــﺎت ﺻ ـ ــﻐﻳرة ﻣـ ــن اﻟﺣﺷـ ـ ـرات اﻟﻛﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻏﻳ ـ ــر

اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ وﺑﻌض اﻷﺳراب .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻟـم ﺗُﺷـر إﻟـﻰ

وﺟـ ــود ﺟ ـ ـراد ﻓـ ــﻲ اﻷﻣـ ــﺎﻛن اﻷﺧـ ــرى ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـ ــﺔ اﻟﻐرﺑﻳـ ــﺔ ،إﻻ أﻧـ ــﻪ ﻣـ ــن
اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗوﺟد أﻋداد ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣن ﺣﺷرات اﻟﺟـراد اﻟﺻـﺣراوي اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ
ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ اﻟﻧﻳﺟر واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣرك ﺷﻣﺎﻻً إﻟﻰ داﺧﻝ ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر.

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html

ورشة العمل اإلقليمية الخاصة بالمراجعة
العالمية للمعيار الدولي لتدابير الصحة
النباتية  6الخاص بمراقبة اآلفات
)الفاو ،القاھرة ،مصر(
ﻋﻘد اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﻳﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻹﻗﻠﻳم اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ
)اﻟﻔﺎو( ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ
اﻟﺧﺎص  6ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻵﻓﺎت ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة  18-16ﻛﺎﻧون
اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧﺎﻳر 2012ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ .ﺷﺎرك ﻓﻲ
ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺛﻼث ﻋﺷرة دوﻟﺔ ﻣن دوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻣﺛﻝ
ﻣﻧظﻣﺔ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﻟﻠﺷرق اﻷدﻧﻰ .ﻗدﻣت ﺑﻠدان أﺧرى وﺟﻬﺎت
ﻧظرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻣن طرﻓﻬﺎ واﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ وأﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻫدﻓت اﻟورﺷﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد

اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟوﺳـــطﻲ -اﺳ ــﺗﻣر اﻟﻛﺳ ــﺎء اﻟﻧﺑ ــﺎﺗﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺟﻔ ــﺎف ﻓ ــﻲ

اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ دوﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗداﺑﻳر

ﺷـﺢ
ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟﺷﺗوي ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﺑﺳـﺑب ُ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ  6وأﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻓﻲ

اﻷﻣطــﺎر ﻓــﻲ آذار/ﻣــﺎرس .وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ،ﻓﻘــد ﺷــوﻫدت أﻋــداد ﻗﻠﻳﻠــﺔ ﻣــن

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ

ﺣﺷ ـرات اﻟﺟ ـراد اﻟﺻ ـﺣراوي اﻧﻔرادﻳــﺔ اﻟﻣظﻬــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺣﻝ اﻟﺟﻧــوﺑﻲ

اﻟﺗﺣدﻳﺎت واﻟﺧروج ﺑﺎﻟﺗوﺻﻳﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟﺳودان .وﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ُﻋﻣﺎن ،ﺷوﻫدت ﺣﺷرات ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـورة
اﻧﻌزاﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺿــﻊ أﻛﺛــر ﻗﻠــﻳﻼً ﻣﻘﺎرﻧـﺔً ﺑﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣوﺟــودا ﻓــﻲ اﻟﺷــﻬر

وﺗﺣﺳﻳن آﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻔرﻳق ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ .ﺧرﺟت ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠوﺿﻊ

اﻟﻣﺎﺿــﻲ .وﻗــد ﻳﺣــدث ﺗﻛــﺎﺛر ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق ﺻــﻐﻳر إذا ﻫطﻠــت أﻣطــﺎر

اﻟراﻫن

ﺧﻼﻝ ﻧﻳﺳﺎن/أﺑرﻳﻝ .وﻟم ﻳﺷﺎﻫد ﺟراد أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳـوﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت ﻓـﻲ

 6وﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻓﻲ

اﻟﻣﺣﺗﻣ ــﻝ
ﻛ ــﻝ ﻣ ــن ﻣﺻ ــر ٕوارﻳﺗرﻳ ــﺎ ٕواﺛﻳوﺑﻳ ــﺎ واﻟﺳ ــﻌودﻳﺔ .وﻣ ــن ﻏﻳ ــر ُ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋداد دﻟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳذ

ﺣدوث ﺗطورات ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗﻌﺎت.

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ -اﺳـﺗﻣرت ظـروف اﻟﺗﻛـﺎﺛر ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺳـن ﺧـﻼﻝ

ﻟﺗطﺑﻳق

اﻟﻣﻌﻳﺎر

اﻟدوﻟﻲ

ﻟﺗداﺑﻳر

اﻟﺻﺣﺔ

اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ

اﻟﻣﻌﻳﺎر وﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﻌﻳﺎر وﻛذﻟك ﺑﻧﺎء ﻗدرات
اﻟدوﻝ ﻋﺑر ﺑراﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ.

آذار/ﻣـ ــﺎرس ﻓـ ــﻲ أﺟ ـ ـزاء ﻣـ ــن ﻣﻧـ ــﺎطق اﻟﺗﻛـ ــﺎﺛر اﻟرﺑﻳﻌـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻏـ ــرب

ﺑﺎﻛﺳ ــﺗﺎن وﺟﻧ ــوب ﺷ ــرق إﻳـ ـران .وﺷ ــوﻫدت ﺣﺷـ ـرات ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻓﻘ ــط ﻣ ــن
اﻟﺟـ ـراد اﻟﺻ ــﺣراوي ﻛﺎﻧ ــت ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــورة اﻧﻌزاﻟﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــﻌﻳن ﻋﻠ ــﻰ
ﺳﺎﺣﻝ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺧـﻼﻝ ﻓﺗـرة اﻟﺗوﻗﻌـﺎت أن ﻳظﻬـر اﻟﺟـراد
ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺳــﺎﺣﻠﻳﺔ واﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻏــرب ﺑﺎﻛﺳــﺗﺎن وﺟﻧــوب ﺷــرق
إﻳران ﺣﻳث ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﺛر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺻﻐﻳر إذا ﺣدث ﻫطﻝ أﻣطـﺎر.
وﻋﻠ ــﻰ اﻷرﺟ ــﺢ أن ﺗﺗ ازﻳ ــد أﻋـ ـداد اﻟﺟـ ـراد ﺑدرﺟ ــﺔ طﻔﻳﻔ ــﺔ ﻻ ﺗرﻗ ــﻰ إﻟ ــﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﻝ ﺳﺗظﻝ دوﻧﻪ .وﻟم ﻳﺷﺎﻫد ﺟراد أﺛﻧـﺎء ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺢ
اﻟﻣﻌﺗﺎدة( ﻓﻲ ارﭼﺳﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻬﻧد.
اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ ) ُ
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النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى ،العدد  ،55نيسان/أبريل 2012

وﺗم إﻋداد ﺧطط ﻋﻣﻝ وطﻧﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة

مشروع إدارة سوسة النخيل الحمراء في
شمال أفريقيا

واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗـدرﻳب اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ .وﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ورﺷـﺔ

ﺳوﺳـﺔ اﻟﻧﺧﻳـﻝ اﻟﺣﻣـراء ) (Rhynchophorus ferrugineusﻫـﻲ ﻣـن

اﻟﻌﻣـ ــﻝ ﻗـ ــﺎم اﻟﻔرﻳـ ــق ﺑزﻳـ ــﺎرة ﻟواﺣـ ــﺎت ﻧﺧﻳـ ــﻝ اﻟﺗﻣـ ــر ﻓـ ــﻲ ﻣﻧطﻘـ ــﺔ ﺗـ ــوزر

أﺧطر اﻵﻓﺎت اﻟﻣدﻣرة ﻟﻠﻧﺧﻳﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳرة ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف

وﻧﻔطﺔ.

أﻧواع اﻟﻧﺧﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظم اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ/اﻻﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻳﻌـود
أﺻﻝ ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء إﻟﻰ ﺟﻧوب آﺳـﻳﺎ وﻗـد وﺻـﻠت ﺣﺎﻟﻳـﺎ إﻟـﻰ
ﻣﻌظم ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ وﺣوض اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط .ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ
اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺑر أﺟزاء اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺻـﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠز ارﻋــﺔ )اﻟﻐ ـراس( .ﺗــم رﺻــد اﻵﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻋ ـوام اﻷﺧﻳ ـرة

اﻟﻣﺎﺿ ــﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌ ــض دوﻝ اﻟﻣﻐ ــرب اﻟﻌرﺑ ــﻲ ،ﺣﻳ ــث ﺗ ــم اﻟرﺻ ــد اﻷوﻝ
ﻟﻶﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﺎﻧون اﻻوﻝ/دﻳﺳــﻣﺑر  2008ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻧﺧﻳـﻝ اﻟزﻳﻧـﺔ ،ﻧﺧﻳـﻝ اﻟﻛﻧـﺎري ) (Phoenix canariensisوﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ
طﻧﺟــﺔ ﺷــﻣﺎﻝ اﻟــﺑﻼد .ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﻓــﻲ ﻛــﺎﻧون اﻟﺛــﺎﻧﻲ/ﻳﻧــﺎﻳر  2009رﺻــد
اﻵﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺧﻳـﻝ اﻟـﺑﻠﺢ ) (Phoenix dactyliferaﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ طﺑـرق
ﺷــﻣﺎﻝ ﺷــرق ﻟﻳﺑﻳــﺎ وﺣــدﻳﺛﺎ ﻓــﻲ ط ـراﺑﻠس ،وﺗــم رﺻــد اﻵﻓــﺔ ﻣــؤﺧ اَر ﻓــﻲ

ﻣﻧطﻘــﺔ ﻗرطــﺎج ﺷــﻣﺎﻝ ﺷــرق ﺗــوﻧس ﻓــﻲ ﻛــﺎﻧون اﻷوﻝ/دﻳﺳــﻣﺑر 2011

ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺧﻳـ ــﻝ اﻟﻛﻧـ ــﺎري .ﺗﺷـ ــﻛﻝ اﻵﻓـ ــﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﺟﺎﻧـ ــب ﻣـ ــرض اﻟﺑﻳـ ــوض
اﻟﻣﻧﺗﺷــر ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ،ﺗﻬدﻳــدا ﻛﺑﻳ ـ ار ﻟز ارﻋــﺔ ﻧﺧﻳــﻝ اﻟﺗﻣــر ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻳﺳﻬم ﺑـ  %15ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﻣور.
دﺷــﻧت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﻣﻧظﻣــﺔ اﻷﻏذﻳــﺔ واﻟز ارﻋــﺔ ﻟﻸﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة

)اﻟﻔــﺎو( ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ ﻧﻳﺳــﺎن/أﺑرﻳــﻝ  2012ﻣﺷــروﻋﺎً ﺷــﺑﻪ إﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻹدارة

آﻓﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﺿـﻣن ﺑرﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﻔﻧــﻲ اﻟﻣﻣــوﻝ ﻣــن اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ) ،(TCPﺳــﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻣﺷــروع

ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻋــﺎﻣﻳن وﺳــﻳﻐطﻲ ﺟﻣﻳــﻊ دوﻝ اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ  -ﺷــﻣﺎﻝ
أﻓرﻳﻘﻳﺎ )اﻟﺟ ازﺋـر ،اﻟﻣﻐـرب ،ﺗـوﻧس ،ﻟﻳﺑﻳـﺎ ،ﻣورﻳﺗﺎﻧﻳـﺎ( .ﻳﻬـدف اﻟﻣﺷـروع
إﻟ ــﻰ ﻣﺳ ــﺎﻋدة وﺑﻧ ــﺎء ﻗ ــدرات اﻟ ــدوﻝ ﻻﺳﺗﺋﺻ ــﺎﻝ اﻵﻓ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﻧ ــﺎطق
اﻟﻣوﺑ ــوءة ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻟﻣوﺑ ــوءة )اﻟﻣﻐ ــرب ،ﺗ ــوﻧس ،ﻟﻳﺑﻳ ــﺎ( واﻟﺣ ــد ﻣ ــن
اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق اﺧرى ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ وﻛذﻟك اﻟﺣـد ﻣـن اﻧﺗﺷـﺎر
اﻻﻓ ـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟﺑﻠ ـ ـ ــدان اﻟﻣﺟ ـ ـ ــﺎورة ﻏﻳ ـ ـ ــر اﻟﻣﺻ ـ ـ ــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓ ـ ـ ــﺔ )اﻟﺟ ازﺋ ـ ـ ــر
وﻣورﻳﺗﺎﻧﻳﺎ(.
ﻋﻘ ــد اﻟﻣﻛﺗ ــب ﺷ ــﺑﻪ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ ﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ اﻷﻏذﻳ ــﺔ واﻟز ارﻋ ــﺔ )اﻟﻔ ــﺎو(

ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ورﺷـﺔ ﻋﻣـﻝ
ﺗدﺷــﻳن اﻟﻣﺷــروع ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ ﺗــوزر ﻓــﻲ ﺗــوﻧس ﺑﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن
اﻟﻣﻌﻳﻧــﻳن ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻣﺷــروع وﺧﺑ ـراء ﻣﻧظﻣــﺔ
اﻟﻔﺎو اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻣﺷـروع .ﺗـم ﺧـﻼﻝ ورﺷـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﺳـﺗﻌراض

اﻟوﺿ ــﻊ اﻟـ ـراﻫن ﻟﺳوﺳ ــﺔ اﻟﻧﺧﻳ ــﻝ اﻟﺣﻣـ ـراء ﻓ ــﻲ اﻟ ــدوﻝ اﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺷـروع واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺧـذة ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟـدوﻝ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ واﺣﺗـواء اﻵﻓـﺔ

اللقاء اإلقليمي إلدارة سوسة النخيل الحمراء في شمال إفريقيا

ندوة إقليمية حول إدارة ذباب الفاكھة في
دول الشرق األدنى
تونس 8-6 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2012
ﻳﺳر ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﻳﺔ واﻟزراﻋﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻧظﻳم ﻧـدوة إﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺣـوﻝ
إدارة ذﺑــﺎب اﻟﻔﺎﻛﻬــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــرق اﻷدﻧــﻰ وﺷــﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳــﺎ .ﺳــﻳﺗم
ﺗﻧظــﻳم اﻟﻧــدوة ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟوﻛﺎﻟــﺔ اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟذرﻳــﺔ )(IAEA
وﻣﻧظﻣــﺔ وﻗﺎﻳــﺔ اﻟﻧﺑــﺎت ﻟﻠﺷــرق اﻷدﻧــﻰ ) (NEPPOواﻟﻣدﻳرﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟوﻗﺎﻳـ ــﺔ اﻟﻧﺑـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺗـ ــوﻧس ،واﻟﺟﻣﻌﻳـ ــﺔ اﻟﺗوﻧﺳـ ــﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳـ ــﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗـ ــﺎت.
وﺳـ ــﺗﻌﻘد اﻟﻧـ ــدوة ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣـ ــﺎت ﺑﺗـ ــوﻧس ﺧـ ــﻼﻝ اﻟﻔﺗ ـ ـرة  8-6ﺗﺷ ـ ـرﻳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر .2012
ﺳ ـ ــﺗﻐطﻲ اﻟﻧ ـ ــدوة ﺟﻣﻳ ـ ــﻊ ﻣﻧ ـ ــﺎﺣﻲ إدارة ذﺑ ـ ــﺎب اﻟﻔﺎﻛﻬ ـ ــﺔ :ﺗوزﻋﻬ ـ ــﺎ
اﻟﺟﻐ ارﻓـ ـ ـ ــﻲ ،ﺣﻳﺎﺗﻳﺗﻬـ ـ ـ ــﺎ ،أﺿ ـ ـ ـ ـرارﻫﺎ ،إﺟ ـ ـ ـ ـراءات اﻟﺣﺟـ ـ ـ ــر اﻟز ارﻋـ ـ ـ ــﻲ،
واﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ وﻣ ــﺎ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــك .وﺗﻬ ــدف اﻟﻧ ــدوة اﻟ ــﻰ ﺗ ــوﻓﻳر
ﻣﻠﺗﻘ ــﻰ ﻟﻠﺑ ــﺎﺣﺛﻳن واﻟﺳ ــﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳ ــﺔ ،وﺧﺑـ ـراء ﻣ ــن اﻻرﺷ ــﺎد اﻟز ارﻋ ــﻲ
واﻟﺟﻬ ـ ـ ــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳ ـ ـ ــﺔ ﺑﺗﻘ ـ ـ ــدﻳم اﻟﻧﺻ ـ ـ ــﺢ واﻟﻣﺷ ـ ـ ــورة ،وﺑﺄﻋﻣ ـ ـ ــﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ،ﻟﻺﺳﻬﺎم ﺑﺧﺑراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إدارة ذﺑـﺎب اﻟﻔﺎﻛﻬـﺔ وﻟﺗﺣدﻳـد
اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ﺳ ـ ــﺗﻌﻘد ﺧ ـ ــﻼﻝ اﻟﻧ ـ ــدوة ﺟﻠﺳ ـ ــﺎت ﻹﻟﻘ ـ ــﺎء ﻣﺣﺎﺿـ ـ ـرات ،وﺟﻠﺳ ـ ــﺎت

ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وأﺧرى ﻟﻌرض اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت ﻣﻊ زﻳﺎرة ﺣﻘﻠﻳﺔ.

ﻟﻠﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن اﻟﻧــدوة ﻳﻣﻛــﻧﻛم اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﻣــﻊ اﻟــدﻛﺗور
ﺧﺎﻟـ ــد اﻟروﻳﺷـ ــدي ) (Khaled.alrouechdi@fao.orgو/أو اﻟـ ــدﻛﺗور
ﺑوزﻳد ﻧﺻراوي ).(nasraoui.bouzid@iresa.agrinet.tn

ﺣﺗــﻰ اﻵن ،ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗﺑــﺎدﻝ اﻟﺧﺑ ـ ارت واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﺑــﻳن
اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن وﻣــﻊ ﺧﺑ ـراء ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻔــﺎو اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻣﺷــروع
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أخبار عامة
الورشة اإلقليمية االولى ألصداء القمح
)أربيل ،العراق(
ﻋﻘدت اﻟورﺷﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﺻداء اﻟﻘﻣﺢ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة 18-17

اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺗطوﻳر ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .وﻗد
أﺻدرت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧﺎﻳر  2012ﻣﺟﻠد ﺑﺣوث
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺗم إﻟﻘﺎؤﻫﺎ وﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ وﻗﺑﻠت ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻟﻠﻧﺷر.

ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ/أﻛﺗوﺑر  2011ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ أرﺑﻳﻝ ،إﻗﻠﻳم ﻛردﺳﺗﺎن ،اﻟﻌراق
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗطوﻳر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻣراض ﺻدأ اﻟﻘﻣﺢ .ﻧظﻣت
اﻟورﺷﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ و ازرة اﻟزراﻋﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻟزراﻋﺔ
واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻳم ﻛردﺳﺗﺎن واﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟزراﻋﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺎﻓﺔ )اﻳﻛﺎردا( ،وﺑدﻋم ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ
اﻟزراﻋﻳﺔ ) .(IFADﺣﺿر اﻟﻧدوة أﻛﺛر ﻣن  55ﺑﺎﺣﺛ ًﺎ وﻛﺎدر ﻗﻳﺎدي

ﺣﻛوﻣﻲ ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ،ﺷرﻛﺎت
اﻟﺑذور واﻳﻛﺎردا .اﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﺑﺣوﺛﻬم اﻟﺗﻲ ﺳﻠطت اﻟﺿوء

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر العربي الثالث لتطبيقات
المكافحة البيولوجية لآلفات
) 12-10تشرين األول/أكتوبر  ،2011القاھرة ،مصر(

اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺔ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗوﺻﻳﺎت اﻟورﺷﺔ

أيام توعية حول إزالة األعشاب الضارة
واألمراض الفطرية للحبوب ،الجزائر

ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ أﺻداء اﻟﻘﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ،اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ
واﻷﺿرار ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌراق .دارت ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻠﺳﺔ
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻣراض اﻟﺻدأ واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ان ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌراق.

ﻧظﻣت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼﻝ ﺷﻬر
آذار/ﻣﺎرس  2012ﻋدة أﻳﺎم ﺗوﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻣﻧﺎطق زراﻋﺔ
اﻟﺣﺑوب وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص وﻻﻳﺎت اﻟﺑوﻳرة ،ﻣﻌﺳﻛر ،ﺳﻌﻳدة،
اﻟﻣدﻳﺔ ،اﻟﺷﻠف وﺗﻳﺳﻣﺳﻳﻠت .وﺟرى ﺗذﻛﻳر اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﺑﺿرورة
اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ ﻟﻸﻋﺷﺎب/اﻟﺣﺷﺎﺋش وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣراض أوراق
اﻟﺣﺑوب ،ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗدﺧﻝ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.

صورة جماعية للمشاركين في الورشة اإلقليمية األولى
ألصداء القمح )أربيل ،العراق(

المؤتمر العربي الثالث لتطبيقات
المكافحة الحيوية/البيولوجية لآلفات في
الوطن العربي )الجيزة ،مصر(

يوم استعراضي للمكافحة البيولوجية ضد
حافرة أوراق الطماطم/البندورة ،الجزائر
ﻧظم اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻛﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ
ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ،ﻓﻲ 28آذار/ﻣﺎرس  2012ﻳوﻣﺎً اﺳﺗﻌراﺿﻳﺎً

ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣزارﻋﻲ اﻟﺑﻧدورة/اﻟطﻣﺎطم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "اﻟﻌﻧﺻر" اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ

ﺑﻌد  21ﻛم ﻏرﺑﻲ ﻣدﻳﻧﺔ وﻫران واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈطﻼق اﻟﺣﺷرة اﻟﻣﻔﻳدة
 Nesidiochorus tenuisﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺣﺎﻓرة أوراق اﻟﺑﻧدورة/اﻟطﻣﺎطم

ﺗﻧظم اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت دورﻳﺎً ﻣؤﺗﻣ اًر

 .Tuta absolutaوﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺷرة آﻓﺔ ﺟدﻳدة ذﻛرت ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ

اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻗد ﻋﻘد ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن

اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﺎم  2008وﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ
اﻟطﻣﺎطم/اﻟﺑﻧدورة ﻓﻲ اﻟدﻓﻳﺋﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ واﻟﺣﻘوﻝ .ﺗم ٍاطﻼق

ﻋرﺑﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣﻳوﻳﺔ/اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻶﻓﺎت ﻓﻲ
 12-10ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ/أﻛﺗوﺑر  2011ﺑﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ
اﻟزراﻋﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﺟﻳزة – ﻣﺻر .ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر 197
ﻋﺿوا ﻣن  11دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ،ﻗدﻣوا ﻓﻳﻪ  74ورﻗﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ،وﻗد ﺣﺎﻟت
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء

اﻟﺣﺷرة اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣرﺗﻳن ﺣﺗﻰ اﻵن ،ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﻳر ﻋﺎم
 2012ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓوﻛﺎ )وﻻﻳﺔ ﺗﻳﺑﺎزة( واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣؤﺧ ًار ﻓﻲ 15
آذار/ﻣﺎرس ﻓﻲ ﺑﻠدة أم دروع )وﻻﻳﺔ اﻟﺷﻠف(.

ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر أﺻدر اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻋدداً ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت
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اجتماع تقني بشأن سوسة النخيل
الحمراء ،الجزائر
ﻋﻘدت ﻓﻲ 29ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﻳر  2012ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﻳس
ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻳﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺑﺷﺄن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء .وﻟﻘد ﻋرض اﻟدﻛﺗور اﻟﻧﺑوى
ﻣﺗوﻟﻲ اﻟﺧﺑﻳر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ” “Green World Consultingﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺿور ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻷوﺳط ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻌدات

ﺟدﻳدة ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﻣﺧﻳﻔﺔ .واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن
ﺗﻧﺻﻳب ﺟﻬﺎز ﻣراﻗﺑﺔ ﺳوﺳﺔ اﻟﻧﺧﻳﻝ اﻟﺣﻣراء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎﺋد
اﻟﻔرﻣون اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻗد ﺗم ﻓﻲ  14وﻻﻳﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  .2008وﻗد ﺗم رﺻد
ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﻳن اﻷﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻣﺎ ﻧﺧﻳﻝ اﻟﺗﻣر
"dactylifera

"Phoenix

وﻧﺧﻳﻝ

اﻟزﻳﻧﺔ

"Phoenix

" ،canariensisوﻟم ﻳﺗم ﺣﺗﻰ اﻵن اﻛﺗﺷﺎف أي ﺣﺎﻻت ﻟﺗﻔﺷﻲ
اﻟﻣرض.

 أخبار الجمعية العربية لوقاية النبات
المؤتمر الحادي عشر لعلوم وقاية النبات 2013
تسلمت الھيئة اإلدارية للجمعية العربية لوقاية النبات دعوة رسمية من وزارة الفالحة
التونسية الستضافة المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات في العام .2013
سيتم تعميم اإلعالن األول للمؤتمر في القريب العاجل.

منح جائزة التميز العلمي في العلوم الزراعية في لبنان للدكتور خالد مكوك
ﻋﻘــد ﺑرﻋﺎﻳــﺔ ﻣﻌــﺎﻟﻲ وزﻳــر اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ اﻟــدﻛﺗور ﺣﺳــﺎن دﻳــﺎب ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة ﻣــﺎ ﺑــﻳن  24-22آذار/ﻣــﺎرس 2012 ،اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر
ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻳدة اﻟﻠوﻳزة .ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﻳن ﻣن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﺑﻧ ــﺎن وﺧﺎرﺟ ــﻪ .ﻗ ــدﻣت اﻟﺟﻣﻌﻳ ــﺔ ،وﻛﻌﺎدﺗﻬـ ـﺎ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﻣ ــؤﺗﻣر واﺑﺗ ــداء ﻣ ــن اﻟﻌ ــﺎم  ،2008ﺟ ــﺎﺋزة اﻟﺗﻣﻳ ــز اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ ﻟﻠﻌ ــﺎم  2012ﻟﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﻳن ،ﻟﻐ ازرة وﻧوﻋﻳﺔ أﺑﺣـﺎﺛﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻧﺷـورة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺣ ّﻛﻣـﺔ ،وﻫـم اﻟـدﻛﺗورة ﺳـﺎﻣﻳﺔ ﺧـوري واﻟـدﻛﺗور ﻋـﺎدﻝ ﻋﻔﻳﻔـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم

اﻟطﺑﻳــﺔ واﻟــدﻛﺗور ﺧﺎﻟــد ﻣﻛــوك ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻟزراﻋﻳــﺔ .وﺗــم ﺗﻛـرﻳم اﻟﻔــﺎﺋزﻳن ﺧــﻼﻝ ﺣﻔــﻝ اﻓﺗﺗــﺎح اﻟﻣــؤﺗﻣر .اﻟــدﻛﺗور ﻣﻛــوك ﻋﺿــو ﻣؤﺳــس ورﺋــﻳس ﺳــﺎﺑق
ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت وﻫو ﺣﺎﻟﻳﺎً رﺋﻳس ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ.

معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب )في الوسط( يقدم للدكتور مكوك الدرع التكريمية،
ويظھر إلى جانبه الدكتور عبدو جرجس ،رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم.
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منشورات
كتب جديدة
اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﻳوي ﻟﻠﻔطور

وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻛﺗﻳب ﻓﻬرس وﻣﺧططﺎت
ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻔطور.

ﺗﺄﻟﻳفJ.Z. Groenewald ،G.J.M. Verkley ،P.W. Crous :

أمراض النباتات الفيروسية – قرصين مضغوطين
لمستخدم واحد

ﻳرﻛز اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﻳوي ﻟﻠﻔطور ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻌزﻝ واﻟزراﻋﺔ وﻋﻠﻰ

ﺗﺄﻟﻳف O. W. Barnett :وJohn L. Sherwood
ISBN 978-0-89054-371-9

و R.A. Samson

دراﺳﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ واﻟﺟزﻳﺋﻳﺔ
ﻟﻠﻔطور واﻟﺧﻣﺎﺋر .ﺗم ﺗطوﻳر ﻫذا
اﻟﻛﺗﻳب ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻧص ﻋﺎم
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻋﻠم اﻟﻔطور

ﺗدرس ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋﺎم ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ّ

ﻣرﻛز اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﻳوي ﻟﻠﻔطور
voor

(Centraalbureau

 .Schimmelcultures).ﻳﻌطﻲ
ﻫذا اﻟﻛﺗﻳب ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳف ﻋﻠم اﻟﻔطور ،ﻳﺑدأ ﺑدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﺻرة
ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺗﻲ  Hyphochytridiomycotaو  Oomycotaاﻟﻠﺗﻳن
ﻛﺎﻧﺗﺎ وﻻ ﺗزاﻻ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻟدى اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔطور ،وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﺗﺻﻧف ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ  Chromistaاﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔطور

اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ Ascomycota ،Zygomycota ،Chytridiomycota

و .Basidiomycota

ﺗظﻬر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم دورة اﻟﺣﻳﺎة وﺗﺻف

اﻟﺑﻧﻰ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟدراﺳﺔ وﺗﻌرﻳف ﻫذﻩ اﻟﻔطور .ﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻧﻘﻳﺔ و ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺻف
اﻟﺷﻛﻠﻲ وﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﻛﺎﺛر ﺑﺎﻟﺧﻼﻳﺎ اﻟﻛوﻧﻳدﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورة اﻟﺣﻳﺎة .ﻳوﺟد ﻓﺻﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﻳب ﻳوﺿﺢ
اﻟطراﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﺧﺗﻳﺎر وﺗﺣﺿﻳر
وﺳط اﻟﻧﻣو واﻟﻔﺣص اﻟﻣﺟﻬري واﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺑﻐﺎت وﺗﺣﺿﻳر ﺷراﺋﺢ
داﺋﻣﺔ وﺗﻘﻧﻳﺎت ﺣﻔظﻬﺎ .ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻓﺻوﻝ ﺗﺗﻧﺎوﻝ طراﺋق ﺗطور اﻟﺳﻼﻻت
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزﻳﺋﻳﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ وأدوات اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣﺛﻝ  BLASTوﺗﺷﻔﻳر اﻟـ  DNAوﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﻔطور ووﺿﻊ اﻟﻔطور
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣﺳب ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻓطور اﻟﺟذور واﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻣﺎء

اﻟﺣﺟرﻳﺔ .ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا
واﻟﻔطور اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻳب اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ
ْ
اﻟﻛﺗﻳب ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻔطور اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ أﻳﺿﺎً ﻣﺛﻝ

اﻟﻔطور اﻟﻬواﺋﻳﺔ واﻟﻔطور اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻔطور ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ .ﺗم ﺷرح اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔطور
ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻗﺎﻣوس ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻳب .ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ
اﻟﻛﺗﻳب ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻝ ﻳﺣﺗوي أﻛﺛر ﻣن  60وﺳط ﻧﻣو ﻟزراﻋﺔ اﻟﻔطور

اﻟﺳﻌر  259.00دوﻻر ،اﻟﺳﻌر ﻟﻸﻋﺿﺎء 233 :دوﻻر.
أ( أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻔﻳروﺳﻳﺔ :ﻗرص ﻣﺿﻐوط  -ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺻور ﻳﺣوي  1218ﺻورة ﻷﻋراض ،ﻧواﻗﻝ،
ﻓﻳروﺳﺎت ،ﻓﻳروﻳدات وأﻳﺿًﺎ أﻣراض ﻳﻣﻛن أن ﺗرﺑطﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻳروﺳﺎت ،طﻳف واﺳﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن 120ﻋﺎﺋﻝ ﻧﺑﺎﺗﻲ .ﺗﺿم ﻛﻝ
ﺻورة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻳروس ﻣﻌﺗﻣداً
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﻔﻳروﺳﺎت .وﻗد ﺗم
ﺗﺣدﻳث أﺳﻣﺎء اﻟﻔﻳروﺳﺎت ﻣن اﻟﺻور ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ  APSاﻟﻘدﻳﻣﺔ
وأدرﺟت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﺟدﻳدة .وﻗد ﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﺎء
اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻳروﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺻور وأﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﺗﺣرﻳر اﻟﻣؤﻟف.
ب( أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻔﻳروﺳﻳﺔ :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻور اﻟﻌﻧب ،اﻟﺑطﺎطﺎ
واﻟﻘﻣﺢ ووﺳﻳﻠﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  -ﻗرص ﻣﺿﻐوط ﻳﺻﻠﺢ ﻛوﺳﻳﻠﺔ
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻور ﻣن ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ ﻳﺣوي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻور
ﻟﻸﻣراض اﻟﻔﻳروﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧب ،اﻟﺑطﺎطﺎ واﻟﻘﻣﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺻﻳﻝ .وﻗد وﺿﻌت  430ﺻورة ﻣﻊ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ أﻋراض اﻟﻣرض ،اﻟوﺑﺎﺋﻳﺎت ،اﻟﻔﻳروﺳﺎت
اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ،اﻟﺗﺷﺧﻳص ٕوادارة اﻟﻣرض .وﺗﺣوي ﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدة
ﺻوﺗﻳﺔ ﻣرﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرد ﺻوﺗﻲ ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻋروض اﻟﺷراﺋﺢ
ﻟﻛﻝ اﻟﺻور .وﻗد ﺻﻣﻣت ﻫذﻩ اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﻳﻘدر وﻗت ﻛﻝ
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﻳن دﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌرض ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﻳﻣﻛن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺻور ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘرﺻﻳن اﻟﻣﺿﻐوطﻳن ﻋن
اﻷﻣراض اﻟﻔﻳروﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﺣﺳب اﻟﻔﻳروس ،ﺟﻧس اﻟﻔﻳروس،
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻟﻧﺑﺎت ،اﻷﻋراض ،اﻟﻧﺎﻗﻝ ،أو ﻛﻠﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺷرح.
ﻳﺣﺗوي اﻟﺷرح ﻟﻛﻝ ﺻورة ﻋﻠﻰ وﺻف اﻷﻋراض ،اﺳم اﻟﻣرض،
اﻟﻧﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻝ وﺻﺎﺣب اﻟﺻورة .وﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﻔظ اﻟﺻور ﺑﺳﻬوﻟﺔ
ﻟﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋروض ﺧﺎﺻﺔ وﻋروض اﻟﺷراﺋﺢ.

أﺳﺎﺳﻳﺎت ﻋﻠم أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺗﺄﻟﻳفGail L. Schumann :

ﺗم ﺗﺣدﻳث أﺳﺎﺳﻳﺎت ﻋﻠم أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ
ﺑﺎﻷﻟوان ﻣرﻓق ﻣﻊ  DVDﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ذات أﻫﻣﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟطﻼب واﻟﻣﺣﺎﺿرﻳن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﻳب -اﻟذي
ﺣﻘق أﻓﺿﻝ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت -ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن

ﻓﻲ

ﻫذا

اﻟﻣﺎدة

واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ أﻣراض
اﻟﻧﺑﺎت ﻟﺗﺣدﻳث ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺗﺎب
وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﺑﻌض اﻟﺗﻐﻳﻳرات
اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺟزﻳﺋﻳﺔ

ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ

ﺑﻳن

اﻟﻌﺎﺋﻝ

اﻟﻣﺿﻳف.ﺗﺗﺿﻣن اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة
ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟطﻼب طرﻳﻘﺔ إﺳﻛﺎت اﻟﻣورﺛﺔ ﻋن طرﻳق إدﺧﺎﻝ
.RNA
ﻟم ﻳﺑﺗﻌد اﻟﻣؤﻟﻔون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ ﻛﺛﻳ ًار ﻋﻣﺎ ﺣﻘﻘوﻩ ﺑﺎﻷﺳﺎس

ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ .ﺗﺧﻳﻝ ﻛﺗﺎب ﻋﻠم أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت اﻟذي ﻳﻌطﻲ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻠم وﻣن اﻟﻣﻣﻛن دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺻﻝ
دراﺳﻲ واﺣد ﻷي طﺎﻟب ﻓﻲ ﺻﻔك .ﻳﺣﻘق ﻛﺗﻳب أﺳﺎﺳﻳﺎت ﻋﻠم
أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ﻫذا اﻟﻬدف ﻷﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣت ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﻳن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ.
ﺗم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻟﺗﻛون ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﻠم
أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات

ﺗﻘدﻳرﻳﺔ  .Gail Schumann and Cleo D’Arcy.ﻣن اﻟﺳﻬﻝ ﻗراءة

اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻌد أن ﺗم ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﺎﻧﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑـ ﻫﻝ ﺗﻌﻠم أن؟
ﺗﺛﻳر اﻫﺗﻣﺎم اﻟطﺎﻟب ﻋن طرﻳق ﺗزوﻳدﻩ ﺑﺣﻘﺎﺋق ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋن
أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت .ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻳب ﺳﻳوﺟﻪ اﻟطﻼب إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﻧﺻوح ﺑﻬﺎ و طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ
واﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت وﺑض اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟـ .DVD
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﻳب ﻣرﻓﻘﺔ ﺑـ  DVDﻳﻌﻣﻝ
ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳم  APSnetاﻟﻣﺷﻬور اﻟذي ﻳزود
اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺿرﻳن ﺑﺗﻌﻠم وﺗﻌﻠﻳم أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﺳﻠﺳﺔ
وﻣﻣﺗﻌﺔ .ﻳﺣﺗوي ﻫذا اﻟـ DVDﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺛﻳرة

وﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻻﻧﺗرﻧت ،ﺣﻳث ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻣﺎرﻳن
ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻣواد ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛوادر اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
 APSnetورواﺑط اﻧﺗرﻧت ﺟدﻳدة ﻟﻛﻝ ﻓﺻﻝ.

ﻳﺷﻛﻝ اﻟـ DVDﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻷﻧﻪ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ

رواﺑط ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ  APSnetواﻟﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟـ APSnetورواﺑط ﻟﻣواﻗﻊ اﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺻوح ﺑﻬﺎ .ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ
اﻟرواﺑط واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺗﻣﺎرﻳن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻼب
ﺑﺗﻌﻠم اﻷﻣراض واﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ذات اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص.
وﻳوﺟد ﺗﻣﺎرﻳن ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﻔﺻوﻝ ﻓﻲ اﻟـ . DVDﻛﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ
اﻟـ  DVDﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣوس ﻣﺻور وﻣﺧططﺎت وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻌرﻓﺔ
ﻏﻳ ار ﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻳب اﻟﻣطﺑوع .ﺗوﺟد ﻧﺳﺦ ﺻور ذات دﻗﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ

ﻟﻠﻣﺣﺎﺿرﻳن.

ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻠﻘﺎﻣوس ﻓﻲ اﻟـ DVDاﻟذي ﻳﺷﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎت ﻣرادﻓﺔ وأﺧرى ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات
اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻼب ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻔردات ﻋﻠم أﻣراض اﻟﻧﺑﺎت.
ﻛﻣﺎ ﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻠﺣق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻳﻌطﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻷﻣراض ﺣﻳث
ﺗم إﺿﺎﻓﺔ أﻣراض ﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﺳﺗواﺋﻳﺔ أﺧرى إﻟﻳﻬﺎ وﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻣﺎرﻳن اﻟﻔﺻﻝ.

اﻟﺟراد واﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ
ﺗﺄﻟﻳف :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﺗوﻓﻳق وﻫﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺷﺗﺎ )ﻛﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر(
ﻳﻌرض اﻟﻛﺗﺎب ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻧد

ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻛﻣﻛون ﻫﺎم ﻹدارة
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

اﻟﺟراد

واﻟﺳﻳطرة

ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗﻛﺎﺛرﻩ اﻟﺗﻲ

ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﺑت ﻷﺳراﺑﻪ .ﻳﺑدأ

اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺗﻘدﻳم ﻣوﺟز ﻋن
اﻟﺟراد ﻟﻳﺗﺑﻌﻪ ﺳرد ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ .اﺳﺗﻬﻝ اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﺑﺎب
اﻻوﻝ ﺑﺗﻌرﻳف ﻟﻠﺟراد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﻳزاﺗﻪ اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
واﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻧواﻋﻪ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر .وﻳﻌرض اﻟﺑﺎب
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﺣﻳﺎة اﻟﺟراد وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟراد اﻟﺻﺣراوي
ﻣن ﺣﻳث ﻣواطن اﻧﺗﺷﺎرﻩ ودورة ﺣﻳﺎﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﻳران وظﺎﻫرة
ﻣظﻬري اﻟﺟراد اﻻﻧﻔرادي واﻟﺗﺟﻣﻌﻲ وﺗﺄﺛﻳر ﻷﻫم اﻟﻌواﺋﻝ اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﻌواﻣﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻧﺷﺎطﻪ .اﺷﺗﻣﻝ ﻣوﺿوع
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳراب اﻟﺟراد وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،وﻣﻧﺷﺄ
ﻟﻐﺎرﺗﻪ ،وﻫﺟرﺗﻪ اﻟﻣوﺳﻣﻳﺔ ،وﻣﻧﻊ
ﻏزوات اﻟﺟراد واﻟﻣﻧﺎﺑت اﻷﺻﻠﻳﺔ ا
ﺗﻛوﻳن وﻏزو اﻷﺳراب .ﺛم ﻋرض اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن

اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻳﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺟراد ﻓﻲ ﺑﻌض دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻫﺟﻣﺎﺗﻪ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺻﻳﻝ اﻟزراﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ،

وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ .وﻳﻌرض اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﺎ ُد ّون ﻋن أﻋداء اﻟﺟراد
ﻣﺷﻳ ار اﻟﻰ اﻷﻋداء اﻟﺣﺷرﻳﺔ ﻣن طﻔﻳﻠﻳﺎت وﻣﻔﺗرﺳﺎت ﻷطوارﻩ

ﺷﻛﻠﻳﺎً وﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﻠﻣﻌﻳﺷﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻣﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟوﺳط اﻟﻣﺎﺋﻲ.

اﻟﺟﻧﻳﻧﻳﺔ وﺑﻌد اﻟﺟﻧﻳﻧﻳﺔ ،وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﻠك اﻷﻋداء ،وﻛذﻟك اﻷﻋداء

اﺳﺗﻬﻝ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻷوﻝ ﺑﺣﻘﺎﺋق ﻋن اﻟوﺳط اﻟﻣﺎﺋﻲ ٕواﻗﺎﻣﺔ

اﻟﺣﺷرات ﺑﻪ ،وﺗواؤم دورة ﺣﻳﺎة اﻟﺣﺷرات ﻟﻠﻣﻌﻳﺷﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ،واﻟﺗواؤﻣﺎت

اﻷﻛﺎروﺳﻳﺔ ،واﻟطﻳور ،واﻟزواﺣف واﻟﺛدﻳﻳﺎت .اﺳﺗﻘﻝ اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس

اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎة اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ .وﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺑواب اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺑﻣﻣرﺿﺎت اﻟﺟراد ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ،وﺑﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﻪ

ﻫﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺷرات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،ذﺑﺎب ﻣﺎﻳو،

اﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟﺑﻛﺗﻳرﻳﺔ واﻟﻔطرﻳﺔ ،وﺗﺣﺿﻳر اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﻔطرﻳﺔ

وذﺑﺎب اﻷﺣﺟﺎر ،واﻟرﻋﺎﺷﺎت ،واﻟﺑق اﻟﻣﺎﺋﻲ ،وذﺑﺎب اﻷﺳﻣﺎك،

ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺑﺎﺑﻳن اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس .ﺗطرق

وذﺑﺎب ﺟﺎر اﻟﻣﺎء ،وذﺑﺎب دوﺑﺳون ،وذﺑﺎب اﻹﺳﻔﻧﺟﻳﺎت ،واﻟﺧﻧﺎﻓس

اﻟﺣدﻳث ﺑﺎﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﻟﻠﺟراد

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،واﻟﺣﺷرات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﺣرﺷﻔﻳﺔ وﻏﺷﺎﺋﻳﺔ اﻷﺟﻧﺣﺔ ،وذﺑﺎب

واﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻬﺎ.

ﻛﺎدﻳس ،وأﺧﻳ اًر اﻟﺑﻌوض واﻟﻬﺎﻣوش وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ،ﻳﺷﺎر اﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﺗﻛﻧﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗﻘﻧﻳﺎت

ﺣﻘﺎﺋق ﻋن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻳﺔ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣﻳﺎة ،واﻟﺗﺣورات ﻟﻠﺣﻳﺎة

ﺷﻛﻝ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣن ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب ﻳﺗﻧﺎوﻝ أﺳﻠوﺑ ًﺎ ﺟدﻳداً ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺣﺔ

رﺗﺑﻪ ذات اﻟﺟﻧﺎﺣﻳن .وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺟراد ،واﺳﺗﺧدام ﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت اﻟﺗواﺻﻝ )اﻟﻔﻳرﻣوﻧﺎت(

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ،واﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﺎﺋﻲ ،وﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻗﻝ داﺧﻝ ﻛﻝ

واﻟﻬرﻣوﻧﺎت ،واﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻛﻣواد ﺗﺳﺗﻐﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ .ان

ﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻗدم ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷﺧﻳر )اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر( ﻋرض ﻟﻧﺎﻗﻼت

اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت أﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا

اﻷﻣراض واﻟﺣﺷرات اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻟدور اﻟذى

اﻟﻛﺗﺎب ﻟم ﺗﻠق اﻟﻰ اﻻن اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدﻓﻌﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗطﺑﻳق

ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺷرات ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻷﻣراض اﻟﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺔ

ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف .ﻋدد

اﻹﻧﺳﺎن 367) .ﺻﻔﺣﺔ(.

ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب  239ﺻﻔﺣﺔ.

أوراق علمية مختارة

اﻟﺣﺷرات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ

يرجى مراجعة النسخة االنكليزية من النشرة

ﺗﺄﻟﻳف :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﺗوﻓﻳق )ﻛﻠﻳﺔ اﻟزراﻋﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر(
أوﻝ ﻛﺗﺎب ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺿﺎد ﻛﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﺣﺷرات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف،

وﺑﺟﻼء ،ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت

أحداث ھامة في وقاية النبات
ندوات ومؤتمرات علمية
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة النسخة االنكليزية

2012
* 8-3حزيران/يونيو
المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للفيروسات واألمراض
المنقولة بالتطعيم لمحاصيل الفاكھة .(ICVF) .روما،
ايطاليا.
البريد االلكترونيicvf2012@cra-pav.it :
*  8-3حزيران/يونيو
ورشة العمل الدولية المخبرية للفيوزاريوم ،باري،
إيطاليا.
www.mycotox-society.org\fusarium-2012

*  22-17حزيران/يونيو
الم ؤتمر ال دولي الس ادس لعل م األعش اب .ھ انغ ج و ،الص ين.
www.iwss.info/coming_events.asp
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*  21-18حزيران/يونيو
ورشة العمل الدولية الثامنة حول أمراض جذوع أشجار
العنب/الكرمة ،فاالنسيا ،اسبانيا.
www.icgtd.org/8IWGTD.html

*  20-16تموز/يوليو
المؤتمر الدولي الثالث عشر لبيولوجيا القوارض،
روفانيم ،فنلندة.
/http://sites.google.com/site/rodensetspatium13
*  16-14أب/أغسطس
مؤتمر العام  2012للجمعية النيوزلندية لوقاية النبات،
نيلسون ،نيوزلندا.
www.nzpps.org

*  20-17أيلول/سبتمبر
الندوة االسترالية السابعة لألمراض المنقولة مع التربة،
غرب استراليا.
www.asds7.org

*  5-1تشرين األول/أكتوبر
مؤتمر المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية عن الفيرمونات
والكيرمونات والجاذبات األخرى ،بورصة ،تركيا.
www20.uludag.edu.tr/~bitkik/iobc/iobc_pheromone_20
12.html
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*  27-25تشرين األول/أكتوبر
الندوة الدولية األولى بعنوان "وقاية النبات من أجل
نوعية وسالمة الغذاء في حوض البحر المتوسط"،
باري ،إيطاليا.
http://mpu2012.ba.cnr.it/

*  8-6تشرين الثاني/نوفمبر
ندوة إقليمية حول إدارة ذباب الفاكھة في منطقة الشرق
األدنى وشمال أفريقيا .للمزيد من المعلومات عن الندوة
يمكنكم االتصال مع الدكتور خالد الرويشدي
) (Khaled.alrouechdi@fao.orgو/أو الدكتور بوزيد
نصراوي ).(nasraoui.bouzid@iresa.agrinet.tn
*  14-11تشرين الثاني/نوفمبر
الجمعية األمريكية لعلوم الحشرات ،اللقاء السنوي
الستين .كونكسفيللي ،تينسي ،أمريكا.
البيد االلكترونيredpalmweevil@gmail.com :
*  23-18تشرين الثاني/نوفمبر
المؤتمر الدولي للحمضيات/الموالح .فالنسيا ،اسبانيا.
http://www.citruscongress2012.org/

2013
*  22-18شباط/فبراير
الم ؤتمر ال دولي للمقاوم ة ف ي مبي دات األعش اب .بي رث،
استراليا.
Stephen.Powles@uwa.edu.au

*  30-25آب/أغسطس
المؤتمر الدولي العاشر ألمراض النبات .بيجين الصين.
http://www.icppbj2013.org

2014
*  08-03آب/أغسطس
المؤتمر الدولي العاشر لعلوم الفطور .بانكوك ،تايالند.
البريد االلكترونيagrlkm@ku.ac.th :

شكر للمساھمين في انجاز ھذا العدد من النشرة اإلخبارية
جزيل الشكر للزمالء الذين أسھموا في انجاز العدد الحالي من النشرة اإلخبارية لوقاية النبات في الشرق األدنى
والبلدان العربية وھم:
عالء الدين حموية )سورية( ،مجد جمال )سورية( ،جمال مندو )سورية( ،إﻗﺑﺎﻝ ﺷﺎﻳب )ﺗوﻧس(،
سونيا بوھاشم بوخريس )تونس( ،سمير األحمد )استراليا( ،كمال أبو اليسر )مصر( ،عماد معروف )العراق(،
محبة غنام )سورية( ،نجية زرمان )الجزائر( ،محمد عقلة )سورية( ،مروة أحمد )سورية(،
فريق الجراد الصحراوي )الفاو/مصر(.
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