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النباتلعلوم وقایةبعالتي إلقیت في المؤتمر العربي السا*البحوثملخصات 
2000، ین األول/ أكتوبرتشر26-22خالل الفترة ما بین األردن،عمانعقد فيالذي 

الحلقات العلمیة
. بیتر سكوت، معھد الكومنولث تقانة المعلومات ووقایة النبات في القرن القادم

، المملكة المتحدة.OX10 8DEالنغفورد الزراعي الدولي، و
یقدم الوضع المتغیر في وقایة النبات، والذي یتضمن التطورات السریعة في 
تقانة األحیاء وتقانة المعلومات، تحدیات وفرصاً جدیدة التخاذ القرار. فالتقدم في تقانة 

ئل جدیدة من المعلومات مستمر. ویمكن أن نتوقع، في القرن القادم، دفقاً مستمراً لوسا
شأنھا تحسین إمكاناتنا في اتخاذ القرار في مجال وقایة النبات، في ثالث نواحي 

وتشمل األمثلة عن استخدام تقانة المعلومات في جمع جمع المعلومات:رئیسیة. 
) تجمیع محتوى1المعلومات في ظل االنفجار المستمر لھذه األخیرة: (

)  تجمیع قواعد بیانات المراجع 2ة، (األعمال المرجعیة في الموسوعات العلمی
. وھذا یتضمن االنتقال إلى محتوى ثالثة أكیاس بریدیة من CAB ABSTRACTSمثل

إدارة (i)المطبوعات یومیاً. وقد تم تحویل العملیة بوساطة تقانة المعلومات إلى: 
رة إداإضافة قیم من خالل الملخصات والمالحق. (iii)مسك البیانات، (ii)المراجع، 

وتشمل األمثلة عن استخدام تقانة المعلومات: المعلومات وتحویلھا إلى معرفة:
) اإلتصاالت 3) قواعد البیانات الجزیئیة، (2) قواعد بیانات التصنیف، (1(

) أدوات 6) تقانة الوسائل المتعددة، (5) نظم المعلومات الجغرافي، (4اإللكترونیة، (
ي كل حالة، تستخدم تقانة المعلومات لتحویل ) مساعدات التدریب. وف7التشخیص، (

نشر المعلومات األساسیة إلى معرفة مرتبة، یمكن االرتكاز علیھا التخاذ القرار. 
تتیح األقراص المدمجة، واإلنترنت، واإلنترانت فرصاً جدیدة لتوزیع النتائج:

) 3) إمكانیة الوصول، (2) السرعة، (1المعرفة. وتشمل التحسینات التقنیة: (
) أدوات الوصل 5) الوسائط الجدیدة: صور ملونة، صوت، أفالم، (4اإلتصال، (

المباشر: القبول الكلي للفوائد محدود بالحاجة لتبادل ثقافي. وعلى الدول النامیة أال 
تبقى متخلفة عن قبول التقانات الجدیدة، والتي تضمن لھا فرصاً خاصة.

، ماركاریت 1. بروس باركرت الفطریةمكافحة اآلفات الحشریة باستخدام الممرضا
) مخبر أبحاث الحشرات، جامعة فیرمونت، 1. (2ومصطفى البوحسیني1اسكنر

) المركز الدولي للبحوث 2(؛ 3400- 05405بورلنغتون، الوالیات المتحدة األمریكیة 
، حلب، سوریة.5466.الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، ص.ب

قبل المیالد. یعتبر 2700ونحل العسل في أوائل سجلت أمراض دودة الحریر
نتائج تبین أن الفطریات تسبب فعلیاً 1835أوغستینو بازي أول باحث نشر في عام 

أمراضاً للحشرات. إن استخدام الممرضات الفطریة في مكافحة الحشرات لیس جدیداً. 
ھر أن الفطریات أحد استخداماتھا الفعالة األولى كانت من قبل میتشینك أوف الذي أظ

القاتلة للحشرات یمكن أن تصیب الحشرات التي تعیش في التربة. إن العاملین 
األولین اللذین حدا من التطور السریع للممرضات الفطریة للحشرات ھما؛ الحاجة 

وعدم وجود الصیغة التطبیقیةانتاج كمیات كبیرة منھالطریقة فعالة في
م التغلب في السنوات الحالیة على العدید من ھذه المالئمة الستخدامھا في الحقل. ت

العقبات. یعرض ھذا البحث كیفیة إصابة الفطریات للحشرات، الخطوات الضروریة 
لتطویر الممرضات الفطریة للحشرات إلدخالھا ضمن برنامج اإلدارة المتكاملة لآلفة 

آفة السونة والنجاح الذي أمكن تحقیقھ باستخدام ھذه األحیاء الدقیقة في مكافحة
)Eurygaster integriceps Puton(.

دایفید مكافحة اآلفات الحشریة باستخدام الفیروسات الممرضة للحشرات.
جرزواكس. معھد المصادر الطبیعیة، جامعة كرینویش، المملكة المتحدة.

) ذات BVولو (یتعّد الفیروسات الممرضة للحشرات وبخاصة فیروسات الباك
مكافحة اآلفات الحشریة، ولو أن استخدامھا في المكافحة ما زال فعالیة عالیة في 

محدوداً مما یشیر إلى أھمیة تحدید العوامل التي تحّد من تبنیھا. لقد تم بنجاح تطویر 
لحشرات وقد ساعد فحص ھذه األمثلة عن قرب لمبیدات فیروسات الباكیولو كعدد من 

ھو فیروسات الباكیولولمھمة في تبنيفي تعریف العوامل المحددة. كان أحد العوامل ا
في الحاالت التي ال یمكن فیھا استخدام المكافحة الكیمیائیة، إما لظھور المقاومة في 
اآلفة أو تفادیاً لمشكلة اآلثار المتبقیة للمبید أو العتبارات بیئیة. وینجح استخدام

ھ. فة العالیة إلنتاجفي المحاصیل ذات القیمة العالیة، نظراً للكلفیروسات الباكیولو
مجدي اقتصادیاً ومن نوعیة ثابتة من ھذا الفیروس الممرض وعلیھ یعّد تطویر إنتاج 

األھداف البحثیة المھمة. وفي حین یؤخذ موضوع األمان كحسنة رئیسیة لعوامل 
إال أن لھذه الناحیة دوراً ثانویاً في فیروسات الباكیولو،المكافحة األحیائیة ومن بینھا

التبني من الناحیة العملیة. وال تزال ھناك معوقات تقنیة أیضاً مثل الفعالیة تحفیز
الضعیفة أو الثباتیة على بعض المحاصیل المستھدفة، وفترة الحفظ القلیلة، وسرعة 
التأثیر والمدى العائلي المحدود. وینظر إلى التحویر الوراثي كمفتاح للتغلب على 

یتم تحقیق تقدم في ھذا المجال حتى اآلن. بعض من ھذه المعوقات على أنھ لم 
وبالنتیجة، فإن دراسة ھذه العوامل قد تساعد في تحدید منھج بحثي قد یسھل تطویر 

أفضل.للحشرات من فیروسات الباكیولومبیدات

وتیریزا 1جیلیان االرداإلدارة المتكاملة لممرضات أشجار الغابات ونواقلھا. 
ذیة والزراعة التابع لألمم المتحدة، قسم الغابات، روما، ) منظمة األغ1. (2كوتینھو

) قسم األحیاء الدقیقة وأمراض النبات، معھد التقاني الحیویة للزراعة 2إیطالیا؛ (
والغابات، جامعة یریتوریا، جنوبي أفریقیا.

عبر التاریخ، كان لآلفات الحشریة واألمراض دوراً مدمراً ألشجار الزینة 
ع الشجریة المھمة اقتصادیاً. ویعتبر مرض الدردار الھولندي وغیرھا من األنوا

)Dutch Elm الذي أتلف شجر الدردار/العرعر في كافة أوروبا، وأجزاء من آسیا ،(
وفي معظم المناطق المعتدلة من أمریكا الشمالیة وال زال من المشكالت القائمة في 

اض التي تحدثھا العوامل بعض الدول، المثال الكالسیكي في علم الغابات. فاألعر
، وال بد من میراس في مجال أمراض الغابات للقیام ةالمسببة للشجرة تكون فجائی

بتشخیص دقیق. وتسھم اإلجھادات سواًء البیئیة منھا أو تلك التي تحدثھا اإلصابة 
بالحشرات بدور فاعل في ظھور األعراض المرضیة. ومن الممكن لممرض، موجود 

ة فطر داخلي، أن یظھر أعراض المرض على عائلھ عندما یكون في الشجرة على ھیئ
ھذا األخیر ضعیف فیزیولوجیاً. وعندما تضحي أعراض المرض واضحة، تكون 
حمایة الشجرة غیر ممكنة. وتعّد إدارة ھذا المرض معقّدة، إذ من غیر العملي استخدام 

لباحثان مرضین، المبیدات والتي تشكل، من ناحیة أخرى، مخاطر بیئیة. وسیناقش ا
تدھور البلوط وذبول السندیانات، المھمین في بعض الدول العربیة. ولكال المرضین 

عالقة بالحشرات وتتطلب إدارتھما اتجاھاً متكامالً.

فى برامج المكافحة المتكاملة لسوسة النخیل دراسات على دورالمصائد الفورمونیة
معھد بحوث وقایة ) 1. (2لیجركام اوشو1، جالل معوض1يیسرى السباع. فى مصر

شارع نادي الصید، الدقي، 7، النباتات، مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة
.كیمتكا العالمیة لصناعة الفورمونات، سان جوزیھ، كوستاریكا)2الجیزة، مصر؛ (

منطقة يھم اآلفات الحشریة لشجرة النخیل فأتعتبر سوسة النخیل الحمراء من 
جراءات لمكافحة الحشرة بعض اإلحالیةالسیاسة التشمل قصى. وواألوسطالشرق األ

ألشجار النخیل، الحقن بالمواد يالشھري، الحصر الدوريمثل الحجر الزراع
المختلفة ومعاملة األشجار الشدیدة اإلصابة بغاز الفوسفید، قطع النخیل الشدید اإلصابة 

فق المصائد الفورمونیة. وشرة باصطیاد الح، يالوقائيودفنھ، عملیات الرش الدور
ربع أتم توزیع المصائد الفورمونیة فى ،كل عملیات المكافحة السابقة بمنطقة اإلصابة

ينسبة اإلصابة والنشاط الموسمفيمناطق شدیدة اإلصابة لدراسة تأثیر ھذه المصائد 
من كانون على مدار عامین متتالیینيللحشرات الكاملة وكل المجموع الحشر

ن أظھرت النتائج أ، حیث 1998حتى كانون األول/دیسمبر، 1996اني/ینایر، الث
وتشرین الثاني/ مایوأیار/–بریل نیسان/ألى قمة لھ خالل عیصل أليالمجموع الحشر

المنطقة يمعدل اإلصابة  فيفةن الزیادأظھرت النتائج أمن كل عام. كما نوفمبر
المصائد تعمللم تسيالمناطق التيفقل من معدلھا أبھا مصائد فورمونیة يالت

. وستتم مناقشة تذبذب مجتمعات الحشرة تبعاً لعوامل الطقس.الفورمونیة

. أ. م. بوفیھ ومونیك جارنیھ. معھد البیولوجیا مرض مكنسة الساحرة ألشجار الالیم
، 33883النباتیة الجزیئیة، المعھد الوطني للبحوث الزراعیة، وجامعة بوردو الثانیة، 

Villenave d’ornon ،.فرنسا
) عن المسبب Citrus aurantifoliaینشأ مرض مكنسة الساحرة ألشجار الالیم (

Phytoplasma aurantifolia ویرتبط الكائن المسبب للمرض بعالقة وثیقة مع .
الفیتوبالسما المسببة لتوّرق األزھار في الفصة/ الجت، السمسم والقنب. وقد وصف 

ة في سلطنة عمان، حیث تسبب في موت آالف األشجار منذ ھذا المرض ألول مر
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وانتشر 1989الثمانینات. وتمت رؤیتھ أیضاً عام 

. وكما كان متوقعاً، سجل المرض في جنوب شرق 1993إلى كافة دول المنطقة في 
ات. وأخیراً ولو أنھ یعتقد بوجوده ھناك قبل ذلك بعدة سنو1997إیران عام 

. وتم 1999سجل المرض كمرض جدید على الالیم في مقاطعة ناجبور الھندیة عام 
للفیتوبالسما PCR(Primers)الحصول على أجسام مضادة وحیدة الكلون وواسمات 

(16S rDNA) العمانیة. واستطاعت ھذه المواد (المضادات)، الخاصة بالعزلة
واإلیرانیة، وال یعرف بعد فیما إذا كانت عزلة العمانیة، كشف العزلتین اإلماراتیة 

ناجبور الھندیة تتفاعل مع ھذه المضادات. ویحدث اإلنتشار الطبیعي للمرض على 
Hishimonusنحو كبیر، وقد تم تعریف نطاط ورق  ناقل ھو  phycitis یتكاثر بنشاط ،

ارات عام ، وتبین وجوده أیضاً في دولة اإلم1991على أشجار الالیم في عمان عام 
وھو معروف أیضاً في الھند. على أن محاولة نقل 1997وفي إیران عام 1993

الفیتوبالسما على نحو تجریبي لم تكلل بالنجاح. ویصیب المرض بشدة وعلى نحو 
). وفي اإلمارات العربیة، أظھرت أشجار C. aurantifolia(واسع الالیم صغیر الثمرة

.CوC. limettaالالیم الحلو ( Aurantifolia أعراضاً مرضیة شدیدة. ولم تظھر (
أشجار البرتقال الحلو، والماندرین والكریفون أعراض المرض تحت الظروف الحقلیة 
وكانت خالیة من العامل الممرض. كما أن ھذه األشجار لم تصب تحت ظروف الدفیئة 

ائل عقب تطعیمھا بفروع الیم مصابة. تعّد إزالة األشجار المصابة فضلى وس
المكافحة، حیث یمكن كشف األشجار المصابة بسھولة من خالل األعراض الظاھریة 
الممیزة التي تبدیھا، كما تتوافر وسائل تشخیصیة متخصصة لتأكید األعراض 
الظاھریة الممیزة. وسیناقش الباحثان أصل مكنسة الساحرة وھو المرض الحدیث 

نسبیاً على اللحمضیات/ الموالح.

____________________________________________________________________________________________
لم ینشر في ھذا العدد الملخصات التي أرسلت إلى اللجنة المنظمة للمؤتمر من قبل الزمالء الذین لم یتمكنوا من حضور المؤتمر.* 
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محمد ومكافحتھا.(Bactrocera zonata)األھمیة االقتصادیة لذبابة ثمار الدراق 
الزبیدي، وزارة األغذیة والزراعة لوالیة كالیفورنیا، لیمون جروف، كالیفورنیا 

، الوالیات المتحدة األمریكیة.91945
انتشرت  ذبابة ثمار الدراق، التي نشأت في آسیا المداریة، إلى مناطق أخرى 

راراً ھامة للعدید من من العالم، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط. وألحقت أض
المحاصیل. وتعاني المناطق المصابة من تكالیف إنتاج عالیة نظراً للحاجة للمزید من 
الید العاملة ومواد المكافحة. ویلجأ الزراع إلى استخدام طرائق مكلفة للوفاء بحاجات 

تأثیر التجارة من حیث نوعیة الثمار. وتؤدي الزیادة الكبیرة في استخدام المبیدات إلى ال
سلباً في البیئة. ویعد التعاون الدولي للھیئات المنظمة ضرورة للحد من خطر انتشار 
اآلفة. وجاء النجاح في منع استقرار ھجوم ذباب الفاكھة في كالیفورنیا نتیجة لدرجة 
عالیة من التكامل ما بین استئصال اآلفة، الكشف المبكر، واالستجابة السریعة 

صال عدة إصابات بأنواع ذباب الفاكھة، بما في ذلك ثالث لالستئصال. وقد تم استئ
عشائر تزاوجیة من ذبابة ثمار الدراق باستخدام تولیفة من عدة طرق تشمل تقنیة إزالة 
الذكور، معاملة التربة بالمبیدات، وإزالة الثمار. وتبع ذلك رصد مكثف للتحقق من 

فعالیة جھود االستئصال.

تیتھ، تأثیراتھ المحتملة، واستراتیجیات المكافحة.فیروس التدھور السریع: حیا
،  الوالیات المتحدة 33850ریتشار لي، جامعة فلوریدا، الك الفرید، فلوریدا 

األمریكیة.
یعّد مرض التریستیزا، الذي یحدثھ فیروس التدھور السریع المرض األكثر 

لعالم. وینتشر أھمیة من الناحیة االقتصادیة على أشجار الحمضیات/ الموالح في ا
الفیروس على نحو عالمي، ویتم إدخالھ بشكل غیر مباشر مع مواد اإلكثار. وتسھم 
عدة أنواع من المّن في نقل المرض بالطریقة الشبھ باقیة، ویعّد المّن البني للحمضیات 

(Toxoptera citricida) أكثر األنواع كفاءة في نقل المرض. ویحدث المرض
ذلك موت األشجار المطعمة على النارنج وتنقر الساق في أعراضاً متعددة بما في

الطعوم بغض النظر عن األصول. وقد تسبب المرض في موت مالیین األشجار 
المطعمة على النارنج في أمریكا الجنوبیة وحوض الكاریبي إثر دخول المّن البني 

في عدة دول الناقل  وانتشاره مع الفیروس فیما بعد. وتحدث إصابات وبائیة بالمرض 
كاریبیة. ومن المعلوم أن النارنج ھو األصل المفضل في المناطق التي ال ینتشر فیھا 
الفیروس، لتحملھ العالي لألتربة الكلسیة، وممرضات التربة، وإنتاج ثمار عالیة 
النوعیة، ولتحملھ أیضاً لمجموعة من الفیروسات أو فایروئیدات أخرى تحّد من إنتاجیة 

قش الباحث تأثیر االنتشار الحدیث للمّن البني في حوض الكاریبي األشجار. وسینا
واستراتیجیات مكافحة مرض التدھور السریع.

الحشرات االقتصادیة
دراسة على المكافحة المیكانیكیة لخنفساء قلف األشجار الفستق الحلبي في شمال 

Hylesinus vestitusسوریة  M.&R.(Coleoptera: Scolytidae).د محمو
صبري لبابیدي.  قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة. 

شمال سوریة ،تجربة حقلیة في منطقة جرابلس بمحافظة حلب12أجریت 
، وبواقع تجربة 1999وحتى أیار/مایو1998خالل الفترة ما بین حزیران/یونیو

فساء قلف أشجار الفستق واحدة شھریاً، وذلك لدراسة مدى انجذاب بالغات حشرة خن
مقطوعة وموضوعة في أماكن فستق الحلبي (ثاقبة براعم الفستق الحلبي) ألفرع 

مختلفة من الشجرة بھدف معرفة وتحدید المكان المناسب من الشجرة والفترة من العام 
المالئمة والمفضلة من قبل بالغات الحشرة في انجذابھا إلى ھذه األفرع كأماكن وضع 

لھا لالسترشاد بنتائج ھذه الدراسة في مكافحة الحشرة میكانیكیاً عن بیض وتربیة
طریق استخدام ھذه المصائد الجاذبة كبدیل عن المكافحة الكیمیائیة غیر المجدیة. وقد 
دلت النتائج على أن بالغات الحشرة تنجذب بشكل كبیر ألفرع الفستق المقطوعة في 

في شھر تشرین الثاني/نوفمبر على األفرع منطقة الدراسة. وكان ھذا االنجذاب قویاً 
الرطبة الموضوعة داخل الشجرة، بینما كانت أعلى اإلصابات على األفرع الجافة التي 
وضعت على الساق الرئیسي للشجرة بعد ثالثة إلى أربعة أسابیع من تاریخ الوضع في 

یقة في في منطقة جرابلس. وقد أكدت الدراسة فعالیة ھذه الطرشھر نیسان/أبریل
مكافحة اآلفة. 

Cydia pomonellaثمار التفاح مكافحة عثة  (L.)عتماداً على نتائج إفي سوریة
محمد منصور وفاطر محمد. قسم التقانة الحیویة، ھیئة الطاقة المصائد الفرمونیة.

.الذریة، دمشق، سوریة
Cydia pomonellaأجریت تجربة حقلیة لمقارنة تأثیر مكافحة عثة ثمار التفاح 

على معطیات المصائد الفرمونیة مع مكافحتھا باستعمال برنامج مكافحة اعتماداً 
وقائي. اعتمدت عملیة المكافحة باستعمال المصائد الفرمونیة على إجراء رشة واحدة 

أو أكثر (في األسبوع) لكل مصیدة ولمدة ثبمبید كیمیائي عند اصطیاد خمسة عثُ 
عملیة إجراءلبرنامج المكافحة الوقائي فقد تم فیھ أسبوعین متتالیین. أما بالنسبة

بینت نتائج .من البتالت الزھریة%90أسابیع ابتداء من سقوط 3-2المكافحة مرة كل 
ن استعمال المصائد الفرمونیة خفض عدد مرات المكافحة بشكل معنوي إالدراسة 

، بلغ عدد اإلصابةعلى نسبة ن یؤثر سلباً أمقارنة ببرنامج المكافحة الوقائیة دون 
الرشات المستعملة في برنامج المكافحة الوقائي ست رشات، في حین رشت الحقول 

ن أالتي اعتمدت فیھا المكافحة على نتائج المصائد الفرمونیة مرتان فقط. وبالرغم من 
نسبة اإلصابة في البساتین التي اعتمدت فیھا المكافحة على نتائج المصائد الفرمونیة 

ن ھذه النسبة بقیت دون إمنھا في الحقول التي طبق فیھا البرنامج الوقائي فكانت أعلى 
1%.

Bactrocera (Dacus) oleaeثمار الزیتون دراسة بیئیة لذبابة  Gmelin
(Diptera: Tephritidae)مریم عبد العزیزاألخضر، لیبیا.في منطقة الجبل

) قسم 2(؛) قسم الموارد الطبیعیة1(.2انيیبراھیم الغرإو2، عادل حسن أمین1ضبولبی
.، البیضاء، لیبیا919وقایة النبات، جامعة عمر المختار، ص. ب 

الدراسة على ذبابة ثمار الزیتون في ثالثة مواقع بمنطقة الجبل ھذهأجریت
س التراب وقرنادة، باستخدام مصائد مكفیل أر،لیبیا وھي الجامعةفياألخضر

كمادة جاذبة للحشرة، %5ئي فوسفات األمونیوم تركیز الزجاجیة المحتویة على ثنا
الكثافة العددیة وعدد أجیالھا بالمنطقة. أوضحت ووذلك لمعرفة نشاط طیران الذبابة 

واستمر حزیران/یونیونتائج الدراسة أن تسجیل طیران الحشرة كان في بدایة شھر 
لذبابة ثمار الزیتون ثالثة ت النتائج أن ثبت، كما أتشرین الثاني/نوفمبرنشاطھا إلى شھر 

أجیال في السنة الواحدة بمنطقة الجبل األخضر، وأن كثافة الحشرة في موقع الجامعة 
في موقع قرنادة.وأقلھا كثافة كانیلیھا موقع رأس التراب، ،كانت أعلى

في حقول (Bemisia tabaci)تحلیل جداول الحیاة لذبابة البطاطا/البطاطس الحلوه 
حازم شریف حسن ونعیم سعید شرف. قسم البستنة طماطم في غور األردن. البندورة/ال

ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
خالل دراسة التغیر في تعداد ذبابة البطاطا/البطاطس الحلوه

(Bemisia tabaci) في حقول البندورة/الطماطم في غور األردن، تم الحصول على
یوماً لألجیال 19و22، 26، 40، 25، 22أجیال حیث كانت مدة األجیال ستة 

من األول إلى السادس، على التوالي. جمعت المعلومات وتم تحلیلھا بواسطة جداول 
الحیاة لألجیال المختلفة. كانت أعلى نسبة موت في الطور الرابع والعذراء، 

Eremocerus mundusین في حال الطفلی%17و %27بلغت نسبة التطفل حوالي 
Encarsiaو  sp. على التوالي. وجد أن منحنى البقاء والزیادة الصافیة في األمھات ،

(عدد إناث 16.6-3.3) غیر مستقرة حیث تذبذبت ما بین oRالناتجة عن األم الحقیقیة (
منتجة من أنثى واحدة).

Oryctesي ضافیة على حفار ساق النخیل الجمالإمشاھدات حقلیة ومختبریة 
elegans(Coleoptera: Scarabaeidae)..جامعة بغداد، متحف حسین عباس العلي

التاریخ الطبیعي، العراق.
أجریت مالحظات حیاتیة وبیئیة على حفار ساق النخیل الجمالي

)Oryctes elegans(وفحص النخیل الخصیب في محافظة البصیرة،ريمناطق في
سقطت نخالت مصابة إصابة اریة على سطح الساق، المصاب بدلیل وجود ثقوب دائ

الساق إلى الخارج كما جمعت یرقات فيشدیدة واخرجت بالغات تحفر طریقھا 
قشرة وفي قواعد الفيتكونوجد أن اإلصابة دائماً ،بأطوار مختلفة من داخل الساق

لمختبر افيكما ربیت ھذه الحفارات وفي األجزاء المیتة واألجزاء المتعفنة.بالكر
، حیث خرجت مصابة حتى خروج البالغات منھاوكربعلى أجزاء من ساق النخیل 

أطوار الحشرة من دور الیرقة حتى البالغة.

عبد هللا صفر الخنجي دراسة أھم اآلفات الحشریة التي تصیب النخیل في دولة قطر.
لزراعي، ص.ب. إدارة التنمیة الزراعیة، قسم وقایة النبات والحجر ا.عماد الطریحيو

، الدوحة، قطر.1966
تم القیام بدراسة ألھم اآلفات الحشریة التي تصیب النخیل في دولة قطر، خالل 

وشملت معظم مزارع النخیل في المنطقتین الوسطي 1999و1998و1997السنوات 
والشمالیة، إضافة إلى بعض المزارع الواقعة بالمنطقة الجنوبیة. أظھرت 

ثة أنواع ھامة من الحشرات التي تصیب أشجار النخیل في الدراسة وجود ثال
دولة قطر وتسبب خسائر سنویة وھذه الحشرات حسب أھمیتھا االقتصادیة ھي: 

وحفار عذوق النخیل(Rhynchophorus ferrugineus)سوسة النخیل الحمراء 
(Oryctes elegans) وحفار الساق ذو القرون الطویلة(Pseudophilus testaceus) .

وقد تطرقت الدراسة أیضاً إلى أھم العوامل البیئیة والزراعیة التي تساعد على تطویر 
وانتشار اإلصابة بھده الحشرات وطرق الوقایة منھا والعالج.

التوزع الزماني والعددي للحشرات التي تصیب الشعیر في البیئات شبھ الجافة في 
إیاد غانم وعماد الدین عرابي. جورج سعور، حیاة المكي،موقعین جنوبي سوریة.

قسم التقانة الحیویة، ھیئة الطاقة الذریة، دمشق، سوریة. 
تمت دراسة التوزع الزماني والعددي للحشرات التي تصیب الشعیر، صنف 
عربي أبیض، اعتباراً من بدء زراعتھ حتى مرحلة تمام النضج في منطقتي ازرع 

ت خالل مرحلتي اإلشطاء وجلین جنوبي سوریة. لم یسجل ظھور للحشرا
Cantharis livida)واالستطالة باستثناء بعض الخنافس الحربیة  L.) مع وصول .

النباتات إلى مرحلة التسنبل سجلت إصابات بكل من حشرتي تربس النجیلیات 
(Haplothrips tritici Kurd)السونة و(Eurygaster integriceps Puton) وصلت .
یات إلى أوجھا في مرحلة إزھار الشعیر، وأعداد أعداد حشرة تربس النجیل

حشرة السونة ألعلى قیمة لھا في مرحلة امتالء الحبة، أشار التحلیل
اإلحصائي متعدد األبعاد إلى أن ھناك عالقة ارتباط سلبیة بین أعداد أفراد مجتمع كل 

Rhopalosiphum maidis)من حشرتي مّن الذرة  Fitch)نقاط وأبي العید ذي السبعة
(Coccinella septempunctata L.) .

كلیة الزراعة، .محمد السید رجب.بیئة مجتمعات الطفلیالت الحشریة وعوائلھا
.مصرجامعة المنصورة، المنصورة، 

تعتبر دراسة سلوك الطفیلیات الحشریة في البحث عن عوائلھا أحد الموضوعات 
على دینامیكیة تلك العوائل وكذلك األساسیة لتفھم طریقة معیشتھا وطریقة تأثیرھا

تأثیرھا على تركیب المجتمعات الحشریة التي تعیش فیھا. كما تعتبر تلك الدراسات 
أحد المتطلبات الضروریة قبل اختیار األعداء الطبیعیة في برامج المكافحة البیولوجیة 

ة اختیار وكذلك تقویم مدى صالحیة تلك الطفیلیات قبل إطالقھا في الحقل. قسمت عملی
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العائل إلى سلسلة من الخطوات المحددة ھي: البحث عن وسط انتشار العائل، البحث 
ویتناول البحث عن العائل داخل وسط انتشاره، تقبل العائل وأخیراً صالحیة العائل.

المرجعي الحالي تحلیالً لبعض العوامل المؤثرة على سلوك الطفیلیات الحشریة عند 
البحث عن عوائلھا.

Mayetiola destructor(ابة ھسبادر مقاومة لذمص Say .حسین بن )  في تونس
) المركز الوطني 1(.1وسونیا بوھاشم3، سعدیة الحلوي2، مصطفى البوحسیني1صالح

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق 2(؛ للبحوث الزراعیة التونسیة، تونس
) المركز الوطني للبحوث 3(، حلب، سوریة؛5466)، ص.ب. الجافة (إیكاردا

الزراعیة، سطات، المغرب. 
Mayetiola destructorتعتبر ذبابة ھس ( Say) (Diptera: Cecidomyiidae(

آفة مھمة على محصول القمح في تونس. أظھرت عملیات الحصر التي نفذت خالل 
ب حس%60-10عدة سنوات أن نسبة النباتات المصابة كانت كبیرة وقد تراوحت بین 

المنطقة. تعتبر األصناف المقاومة من أفضل الطرق االقتصادیة والتطبیقیة في مكافحة 
ھذه اآلفة. تم تقویم مشتلین من القمح أحدھما من القمح الطري واآلخر من القمح 

. 1999/2000القاسي إزاء ذبابة ھس في موقعین بمكررین في تونس خالل موسم 
لقمح الطري المختبرة الحاملة لمورثات وقد أظھرت النتائج أن جمیع سالالت ا

قد )ADC14() و ساللة القمح الطري الجزائریةH5 ،H13 ،H22(الثالثةالمقاومة
القمح الصلبة منسالالتثالثةأظھرتكما،أبدت مقاومة كبیرة لذبابة ھس في تونس

مقاومة جیدة إزاء ھذه اآلفة في تونس. سوف CI 112 ،CI 113 ،CM 829ھي:
دم مصادر المقاومة ھذه في برنامج التربیة لتطویر أصناف مقاومة لذبابة ھس تستخ

في تونس.

Mayetiola destructor(الطرز الوراثیة لذبابة ھس Say.مصطفى ) في المغرب
) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في 1. (3وسعدیة لحلوي2، نجاة نابر1البوحسیني

) جامعة شعیب الدكالي، 2(؛حلب، سوریة،5466ص.ب. المناطق الجافة (إیكاردا)،
) المعھد الوطني للبحوث الزراعیة، سطات، 3(؛كلیة العلوم، الجدیدة، المغرب

المغرب.
Mayetiola destructorتعتبر ذبابة ھس ( Say)) (Diptera: Cecidomyiidae(

أكثر اآلفات الحشریة أھمیة على محصول القمح في المغرب. تستخدم األصناف 
مورثات مقاومة فّعالة على ذبابة ھس 10المقاومة بنجاح لمقاومة ھذه اآلفة. وجدت 

أصناف مقاومة. ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید 3بالمغرب وقد اعتمدت حالیاً 
، H5ھي:نسبة القدرة على اإلصابة من مجتمع ذبابة ھس على ثالثة مورثات للمقاومة

H13 وH22م مناطق زراعة القمح في المغرب لتحدید . قیمت خمسة مجتمعات من أھ
تركیب الطرز الوراثیة فیھا. أجریت الدراسة في غرفة النمو في سطات، المغرب. 
حدد تركیب الطرز الوراثیة لكل مجتمع عن طریق وضع أنثى ملقحة 

،Saada (H5) ،KS 89 H89 (H13)في كل أصیص یحتوي على أربع أصناف 
BT 16153//14-2 (H22)وجدت فروق معنویة عالیة"نسمة"ف الحساس والصن .

)P<0.01 في نسبة النباتات الحساسة حسب المناطق مما یشیر إلى االختالفات في (
H13على مورثات المقاومة المحتویةنسب القدرة على اإلصابة. وجدت النباتات 

في . كانت  نسبة النباتات الحساسة فاس ومرشوشأقل قدرة على اإلصابة فيH22و 
Fez1.77 لمورثات المقاومة 1.51وH13 وH22 ، على التوالي. وكانت نسبة

على ، H22و H13لمورثات المقاومة 1.95و 1.87مرشوشالنباتات الحساسة في 
) في جمیع %2منخفض (حوالي H5القدرة على إصابة مورثىالتوالي. كان مستو

أعلى نسبة من النباتات لّ بني میفيھسذبابةمجتمعاتأعطتالخمس.المناطق
على %7.28و 6.43، بنسبة H22و H13على مورثات المقاومة المحتویةالحساسة 

على المحتویةالتوالي. كان حجم  الیرقات على النباتات الحساسة من األصناف الثالثة 
مساویة لتلك التي على الشاھد، مما یشیر إلى تطور طرز H22و H5 ،H13مورثات 
القدرة على اإلصابة من مجتمعات ذبابة ھس في المغرب. یتوقع زیادة قیة لھابیئیة حقی

نسبة ھذه الطرز عندما تزرع األصناف  الحاویة على مورثات المقاومة ھذه على 
مساحات واسعة. لذلك، یعتبر مراقبة تطور الطرز البیئیة من ذبابة ھس ضروري من 

أجل التطویر األمثل لمورثات المقاومة.

ع الخنافس ذات قرون االستشعار الطویلة في األردنأنوا
(Cerambycidae: Coleoptera) .وجیانفرانكو 1، احمد كاتبة بدر1ضحى مھدي

) قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان1. (2ساما
) رافائیللو، سیسینا، ایطالیا.2، األردن؛ (11942

یدانیة كل أسبوعین من أجل جمع الخنافس التابعة لعائلة تم القیام بزیارات م
Cerambycidae نوعاً سجلت 26نوعاً، منھا 55في مختلف مناطق المملكة. سجل

ألول مرة في األردن. سجل التوزیع الجغرافي في العالم وفي األردن، وسجلت أماكن 
عن كل نوع.وتواریخ الجمع، باإلضافة ألیة معلومات بیئیة أو حیاتیة متوفرة

Sitona crinitus)ورق العدستفضیل تغذیة الحشرات الكاملة لسوسة H.) على
3محمد نایف السلتي،2، مصطفى البوحسیني1محمد الدمیربعض أنواع البقولیات.

) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، مركز بحوث حلب، حلب، 1. (2وعلي عبد المنعم
ص.ب. للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، ) المركز الدولي 2(؛سوریة
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، 3(؛حلب، سوریة، 5466

سوریة.
Sitona crinitus)تعتبر سوسة ورق العدس  H.) اآلفة الرئیسة على محصول

تحدید المدى )1: (العدس في دول غربي آسیا وشمالي أفریقیا. ھدفت ھذه الدراسة إلى
، (Lens culinaris)من البقولیات: العدس أنواع 10العائلي لسوسة ورق العدس على 

، (Vicia sativa)البیقیة (Medicago sativa)، الفصة (Trifolium sativum)البرسیم 
Lathyrus sativus،L. ochrus(ثالثة أنواع من الجلبان،(Vicia ervilia)الكرسنة 

Vicia)ةفول بلدي صغیر الحب)،L. ciceraو fabae)، وصنف الحمص المحلي
) تقویم مقاومة بعض 2(تحت ظروف البیت المحمي.(Cicer arietinum)3غاب 

الطرز الوراثیة من البقولیات التي أبدت أقل نسبة إصابة إزاء سوسة ورق العدس في 
لتفضیل الغذائي للحشرات في الحقل. بینت النتائج أن اSitonaالبیت المحمي وأنواع 

الكاملة لسوسة ورق العدس على وریقات بادرات البقولیات المدروسة في البیت 
بدون فروق معنویة ،المحمي كان: البیقیة، العدس، الكرسنة، البرسیم، الفصة، الجلبان

) بین ھذه النباتات ونباتات P<0.05في تفضیل التغذیة، في حین كانت الفروق معنویة (
أن نباتات الحمص والفول غیر عائلین لھذه الحشرة. أیضاً ن. بینت النتائجالجلبا

أقل أنواع الجلبان المختبرة تفضیالً ألنواع L. ochrusكان الطرز الوراثي من نوع 
Sitona spp. " أقل ھذه 549في البیت المحمي والحقل، وكان الطراز الوراثي "

ة فیما إذا كان عدم التفضیل ألنواعالطرز تفضیالً. تجرى حالیاً دراسة لمعرف
L. ochrusمادةمرتبط بمحتواھا منNeurotoxin.

سونیا في تونس.(Myzus persicae)دراسة تغیر أعداد مّن الدراق األخضر 
، INRAT،) مختبر علم الحیوان1. (2حسیني بو دھیرو1، حسیني بوصالح1بوھاشم

نس.تو،INRAT،) مختبر الفیروسات2تونس؛ (
تشكل خطراً حقیقیاً (Myzus persicae)خضرالدراق األما زالت حشرة منّ 

على المزارعین التونسیین بالرغم من الرش السنوي بالمبیدات ضد ھذه اآلفة. ومن 
تم أخذ ،عدادھا خالل عامینأعن قرب، تم رصد التغیر في الحشرةأجل دراسة ھذه

في نفس البستان من أجل معرفة ونیةمصیدة لووضعت سبوعیاً أعینات من الدراق 
من الحشرة. كانت يول مرة في تونس تم تسجیل الطور الجنسعداد الطائرة. وألاأل

بدأ فقس وكانون األول/دیسمبر،وتشرین الثاني/نوفمبرفترة وضع البیض في شھر 
وبدأ أیار/مایو بلغ أقصى عدد للحشرة في شھروشباط/فبرایر،البیض من شھر 

ویجري حالیاً ،سات والمتطفالت والتي تم تعریف بعضھافتربعد مھاجمة المبالتناقص 
تربیة طفیل في المختبر ضمن برنامج مكافحة متكامل.

البندورة/الطماطم تأثیر درجات الحرارة المختلفة على حیاتیة حشرة حفار أوراق 
(Kalt.)Liriomyza bryoniae(Diptera: Agromyzidae). 1حمدأوسام علي ،

) كلیة الزراعة، قسم وقایة 1(. 2عبد الستار عارف عليو1ابراھیم جدوع الجبوري
بحاث الزراعیة، أبو غریب، باء لألإ) مركز 2(؛بو غریب، بغداد، العراقأالنبات، 

.بغداد، العراق
(Liriomyza bryoniae)البندورة/الطماطمأوراقدرست حیاتیة حشرة حفار 
على درجات خیرة مختبریاً لخضر في السنوات األالتي ظھرت على محاصیل كآفة ا

ثرت درجة الحرارة تأثیراً أس.˚22-16، 24،27،30، 21، 18، 15، 12حرارة 
یوماً 87.4كمال دورة حیاتھا طول فترة إلأعلى تطور ھذه الحشرة حیث بلغت كبیراً 

س،˚30رة یوماً عند درجة حرا17.6قل فترة استغرقتھا أوس ˚12ة حرارعند درجة
عند درجة ثقباً 2347نثى من ثقوب في نسیج الورقة وبلغ أعلى معدل تصنعھ األ

أثرت س.˚12ثقب عند درجة حرارة700قل عدد من الثقوب أوبلغ س،˚21حرارة
ناث الذي تمثل في عدد البیض الذي إلعلى خصوبة امعنویاً درجة الحرارة تأثیراً 

بیضة عند 33و س˚24عند درجة حرارة بیضة 160نثى الواحدة فلقد بلغ تضعھ األ
یوماً عند درجة 10.8طول فترة لوضع البیض أكما بلغت س،˚12ة  درجة حرار

. س˚30یام عند درجة حرارةأقل فترة ثالثة أوس˚15حرارة

Thrips tabaciاستجابة بعض أصناف البصل لتربس البصل  Lindeman
(Thysanoptera: Thripidae) 2وتوفیق مصطفى1منى الفواعیر.ور األردنغفي .

) قسم البستنة 2(؛) المركز الوطني للبحوث الزراعیة ونقل التكنولوجیا، األردن1(
ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.

في تجربة في محطة دیر عال الزراعیة في غور األردن الھذهأجریت
أصناف من البصل لتربس خمسةاستجابةلدراسة مدى 1997/1998موسم

، Aragon ،Geiza 20 ،Texas Early Grano 502البصل واألصناف المدروسة ھي: 
RS 209وRio Colorado Hybrid E.001 وقد أظھرت نتائج الدراسة المختبرة .

Rio Colorado Hybridعلى األصناف المدروسة مقاومة لإلصابة إال أن الصنف 
E.001لصنف اوTexas Early Grano 502 كانا أقل األصناف حساسیة، بینما

Geizaكانت أكثرھا حساسیة لإلصابة یلیھا الصنفRS209وAragonاألصناف
. وأظھرت أعداد یرقات التربس القمة األولى خالل الموسم في نھایة كانون 20

شباط/فبرایر حتى األول/دیسمبر على جمیع األصناف. واستمرت األعداد بالتذبذب من 
. أیار/ مایوومنتصف / أبریلالحصاد في نھایة نیسان

دراسة بیئة حیاتیة ألنواع المّن التي تم حصرھا على البطاطا/البطاطس بمنطقة 
كلیة العلوم، دائرة ز.نصر هللا عبد العزیولعماري مالكسطیف (الشرق الجزائري).

.الزراعة، جامعة باتنة، الجزائر
منطقة سطیف إلقامة محطة تجارب إلنتاج بذور البطاطا/البطاطس تم اختیار 

على أساس غیاب األشجار المثمرة وخاصة الخوخ الذي یعتبر العائل األساسي 
، وذلك خالل الموسمین الزراعیین (Myzus persicae)لحشرة مّن الراق األخضر 

عددیة وتقییم . تم اجراء حصر أنواع المّن، أھمیتھا ال1998/1999و 1995/1996
مدى خطورتھا على زراعة البطاطا/البطاطس بھذه المنطقة. كانت النتائج عكس ما ھو 

نوعاً.  أما من الناحیة العددیة فإنھ تم ضبط 50متوقع،  حیث تم حصر أكثر من 
وتجاوزت 1995/1996حشرة مجنحة في المصیدة الواحدة خالل الموسم 2753.77
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حشرة، 1423.31أي حوالي Macrosiphum euphorbiae50%حصة نوع المّن 
على الرغم من أن ھذا النوع ھو أقل ناقلیة للفیروسات من مّن الدراق األخضر الذي 

م من ھذا العدد رغحشرة في المصیدة الواحدة ولكن وبال115.14كان ممثالً بـ 
ف أوراق المحدود مقارنة بالنوع السابق،  إال أنھ بإمكانھ نقل مخزون من فیروس التفا

نباتات سلیمة مرة واحدة. أما نسبة اإلصابة 10البطاطا والموازییك یكفیھ لعدوى 
.1998/1999خالل الموسم %20بالفیروسات فتجاوزت 

Aphidius colemaniتاثیر الحرارة العالیة على الحشرة  Viereck
(Hymenoptera: Aphididae) ّالقطن المضادة لمنAphis gossypii Glover

(Homoptera: Aphididae).جامعة مستاغانم، ،قناوي یمینھ وقناوي اسماعیل
الجزائر. 

تتطلب معظم البیوت البالستیكیة الواقعة في المناطق الساحلیة للغرب الجزائري 
القطن من الحشرات یعتبر منّ وھذا ،جھزة خاصة للتحكم في عوامل الطقس المتقلبةأ
حمیة (زراعات تحت بیوت بالستیكیة) خاصة لعدة محاصیل زراعیة مضارة ال

حشرات مّن وقد استعمل ضد ونبات الفلفل.ةفصیلة القرعیالإلى تي تنتميالنباتات ال
نھا لم تعطى النتائج المطلوبة زیادة على ألمكافحة الكیمیائیة غیر من اعدة طرق القطن 

بیولوجیة لمكافحة ھذا یجاد بدائل إوبالتالي فمن الضروري النباتتاثیرھا السلبي على 
المدروسة والتي ھي Aphidius colemaniوتعتبر الحشرة الطفیلیة .النوع من اآلفات

حد العناصر البیولوجیة الذي یمكن استعمالھ لھذا الغرض وھذا في أمن أصل جزائري 
ن ارتفاع إلى أن نشیر أویجب ،)س˚25-20شروط حراریة خاصة (تتراوح بین 

عف من نجاح ھذه المقاومة الحیویة لكون الحرارة المرتفعة ضیس˚25الحرارة عن 
خصاب وھذا وتزید من قدرتھا على اإلمّن القطنتؤدي إلى قصر دورة حیاة حشرة

بحیث یزید معدل الذي یتأثر بارتفاع الحرارة سلباً A. colemaniعلى حساب الطفیلي 
وفي ور الرابع.ویتوقف نمو معظم الیرقات في الط،%50موت الیرقات بحوالي 

ة لوحظ خروج الیرقة المتواجدة في طورھا یبستثنائیة النادرة الغربعض الحاالت اإل
ن أوفي كل ھذه الظروف نجد . األخیر من النمو من العائل ونسجھا لشرنقة خاصة

نھ من أمن ھذه الیرقات ال تصل إلى طور البلوغ ومما سبق وجد %80حوالي
فعاالً بالتأقلم المناخي لھذا الطفیلي وھذا لجعلھ عنصراً جراء دراسات تھتم إالضروري 

القطن.في المقاومة البیولوجیة ضد حشرة منّ 

(رتبة متشابھة االجنحة) األوراق حصر ودراسة الوفرة الموسمیة لبعض نطاطات 
التي تصیب نباتات الذرة وكذلك كفاءة نقل المسبب المرضي (السبیروبالزما) 

علي . Cicadulina  chinaiالذرة بواسطة نطاط األوراق المصاحب لمرض تقزم 
) قسم الحشرات االقتصادیة، كلیة 1(.2وحمزة محمد الشرقاوي1مرسى حجاب

) قسم وقایة النبات، معھد الكفایة االنتاجیة، 2(ر؛الزراعة، جامعة الزقازیق، مص
.مصر،جامعة الزقازیق

على نباتات 1998/1999و 1997/1998جریت الدراسة في الموسمین أ
الذرة بغرض حصر أنواع نطاطات األوراق ونطاطات النباتات، كذلك دراسة الوفرة 

خذ الموسمیة لألنواع السائدة بمحافظة الشرقیة، باستخدام ثالث طرق مختلفة أل
وكذلك .المصیدة المائیةوالمصیدة اللونیة الالصقة والعینات وھي المصیدة الشبكیة 

لمسبب المرضي (السبیروبالزما) المصاحب لمرض تقزم الذرة دراسة كفاءة نقل ا
Cicadulina chinai(بواسطة نطاط األوراق  (Ghaui)( وضحت نتائج الدراسة أوقد

Empoasca  descipiensنطاطات األوراق:من أنواع وجود خمسة  (Paoli)،
Balelutha hortensis (Lindb.) ،Empoasca decedens (Paoli)،

Cicadulina chinat (Ghauri) ،Cicadulina bipunctella zea (China)؛
Sogatella vibix: ھمانطاطات النباتات من نوعین و (Haupt)
Sogatella furiciferaو (Horv.) . كما سجلت نتائج الوفرة الموسمیة لنطاطات

ھایة نفي جیلین (K. decedensو E. descipiensیناألوراق ما یلي: وجد أن للنوع
نھایةفي (واحداً جیالً B. hortensisسبتمبر) وللنوع أیلول/یولیو ومنتصف تموز/

ثالثة C. bipunctella zeaو C. chinaiینلنوعلكتوبر) كما وجد تشرین األول/أ
تشرین سبتمبر ونھایة أیلول/یولیو، منتصفتموز/منتصف في (أجیال

ألنواع نطاطات النباتات السائدة كما نتائج الوفرة الموسمیةوكانت .كتوبر)األول/أ
ینن للنوعأیلي: وجد 

S. vibix وS.furicifera ًكما أوضحت نتائج .غسطس)أب/أنھایةفي (واحداً جیال
قل فترة تغذیة أن أتقل المسبب المرضي (السبیروبالزما) بواسطة نطاطا األوراق

یام وفترة الحضانة أ5-ساعات6كتساب المسبب المرضي تتراوح ما بین الزمة إل
أسابیع وفترة حقن المسبب المرضي داخل النباتات4-2تتراوح مابینداخل الحشرة

من
أسابیع وفترة الحضانة 7-5حداث العدوى تستمر من إیام وفترة الحشرة على أ3-6

یوماً في الكرفس (النبات المختبر) 18-14داخل العائل النباتي تتراوح ما بین 
ن ذلك یعتبر تسجیالً أجدیر بالذكر الو.صلي)داخل الذرة (العائل األیوماً 28-21و

ول مرة في على نقل السبیروبالزما المسبب لمرض تقزم الذرة أللقدرة نطاط األوراق
مصر.

ابراھیم سلیمان عیسى، كلیة اآلفات الحشریة التي تصیب محاصیل الفاكھة في مصر.
لقاھرة، مصر.الزراعة، جامعة األزھر، مدینة نصر، ا

تبلغ النسبة المئویة لألرض المزروعة بمحاصیل الفاكھة المختلفة في مصر
تم جمع 1998و 1997من جملة المساحة المزروعة كلھا، وفي عامي 42%

الموالح/الحمضیات بأنواعھا، فاكھة مختلفة ھي:الحشرات التي تصیب خمسة محاصیل
حشرات التي تصیب ھذه  المحاصیل خالل العنب، الجوافة، التین والرمان. جمعت ال

الفترة التي تمت فیھا الدراسة من منطقة أنشاص بالشرقیة. حیث بلغت اآلفات الحشریة 
نوعاً یصیب كل منھا نوعاً واحداً من 22آفة حشریة موزعة كما یلي: 36المجموعة 

ثة من أنواع یصیب كل واحد منھا ثال3أنواع تصیب العنب فقط، 6محاصیل الفاكھة، 
أنواع یصیب كل واحد منھا أربعة من محاصیل الفاكھة، ونوعان 3محاصیل الفاكھة، 

یصیب كل منھما خمسة من محاصیل الفاكھة. وقد سجلت األنواع الحشریة التي 
تصیب كل من محاصیل الفاكھة على حدة، كما سجلت بعض العوامل المناخیة التي 

یث تغطي معظم مزارع الفاكھة في منطقة تساعد على فھم أنشطة اآلفات الحشریة بح
الدراسة.

احمد كاتبة بدر .في األردن(Coleoptera: Chrysomelidae)خنافس األوراق 
) قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان 1(ولیف مدفیدف.

علوم، شارع ) معھد البیئة والتطور، االكادیمیة الروسیة لل2األردن؛ (11942
، روسیا.117071، موسكو 33لیننسكي، 

نوعاً یسجل ألول مرة في 27نوعاً من خنافس األوراق، منھا 33تم تسجیل 
ومحفوظة في متحف الحشرات في 1974عینة جمعت منذ 831األردن. تم فحص 

فة الجامعة األردنیة. ذكرت المعلومات المتعلقة بحیاتیة وبیئة األنواع المختلفة باالضا
إلى موقع وتاریخ الجمع والتوزیع الجغرافي لألنواع المدروسة.

في (Stipa tenacissima)مساھمة في إحصاء الحشرات المرتبطة بنبات الحلفا
،محمد أنور خلیل، كلـیة العلوم، جـامعة أبوبكر بلقـایدغرب الجزائر.منطقة تلمسان

.تلمسـان، الجزائر
سـاھم في یحیث ،أھـمیةلھ(Stipa tenacissima)إن إستغالل نبات الحلفا

فیھ الجزائر أھمیة كبرى يلذي تولاتطویر المناطق الجـافة خاصة في الظرف الراھن 
للثروات الطبیعیة وذلك من حیث حمایة الغطاء النباتي من الحشـرات، ترقیتـھ 

بمنطقة الشبھ دراسـة مخـتـلف أنواع الحشرات السائدة ھ. لوتـقیـمھ، تطـویره وإستـغاللـ
لھذه األنواع من عاماً اً الصحراوي الجزائري ذات الغطاء النباتي للحلفا، فإن مسح

حتى نتمكن من وضع برنامج لحمایة الحشرات المصاحبة لھذا النبات یصبح ضروریاً 
مختلف الحشرات وقد من نوعاً 80العّینات الحشریة تواجد أكثر من بینت .الحلفا

Coleopteraو Homoptera ،Hymenopteraل من حشراترجحت السیادة إلى ك
التوزع ة. یتزامن لتي ھي عامة مھملة من قبل الباحثین لعلم البیئة الشبة الصحراویوا

رطوبة الجّو في بدایة الربیع تسمح لكل أنواع كما أن ،الحشري مع ربیع نبات الحلفا
.غطاء النباتي وتكوین الحبوبر مع وجود األوراق، كثافة الكثالحشرات أن تتتابع وت

Malacosoma neustriaتقدیر عدد بیض حشرة ناسجة الخیام  (Linnaeus) على
، عادل 1الوحشم كاملة عبد الرحیلیبیا.نوعین من األشجار بمنطقة الجبل األخضر،

.ب) قسم الموارد الطبیعیة، جامعة عمر المختار، ص.1(.2انيیبراھیم الغرإو2أمین
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة عمر المختار، 2(؛یضاء، لیبیا، الب743
.، البیضاء، لیبیا919.بص.

أجریت بمنطقة الجبل األخضر الواقعة شمال لیبیا تجارب مختلفة
لتقدیر عدد بیض حشرة ناسجة الخیام1996/1997خالل الموسم 

Malacosma neustria (Linnaeus)فردة على نوعین من العوائل وذلك بكل كتلة من
حیث )Quercus coccifera(والبلوط )Malus domestica(الشجریة ھما التفاح 

مساحتھا الجانبیة وقطر الفرع ا،قطرھ، استخدمت عدة مقاییس منھا طول الكتلة
المحاط بالبیض. بینت النتائج أن المساحة الجانبیة كانت أفضل مقیاس لتقدیر عدد 

لواحدة على كال النوعین.البیض بالكتلة ا

محمد الحبیب بن .تونسفي بیولوجیا وسلوك حشرات خنافس قلف الصنوبریات 
المعھد الوطني للبحوث في (1). 3وفرنسوا لیوتیي2عبد الرحمان جرایة،1جامع

المعھد (2)؛ ، أریانة، تونس2080، 10الھندسة الریفیة والمیاه والغابات، ص.ب. 
؛، حي المھرجان، تونس1082شارع شارل نیكول، 43، حیةالوطني للعلوم الفال

، أورلیون 45067، 6759امعة أورلیون، مخبر بیولوجیا األشجار، ص.ب. ) ج3(
.، فرنسا2سدیكس 
حشرات خنافس قلف ثالثة أنواع من بیولوجیا وسلوك لجریت دراسة أ

Tomicus piniperdaس ھي: تونفي الصنوبریات  L. ،Orthotomicus erosus Woll
Pityogenes calcaratusو  Payk خالل الموسمتحت ظروف مناخیة مختلفة

الدراسة من تحدید أھّم الخصائص البیولوجیة (فترة خروج ھذهمكنت.1997/1998
الحشرات، فترة وضع البیض، مّدة النمّو) ودورة حیاتھم حسب الظروف المناخیة. كما 

ق األّم، عدد أنفاق الیرقات، عدد تحدید خصائص أنفاق الحشرات (طول نفتم
فریضات البیض). تم التطرق أیضاً إلى تأثیر كثافة اإلصابة في الظروف الحقلیة على 

، R)0.772=-(0.80یوجد تطابق بین ھذین العنصرین،معدل طول أنفاق الحشرة األم
ینخفض معدل طول أنفاق الحشرة األم عندما ترتفع كثافة اإلصابة. الیوجد 

كما تمي أغلب األحیان، بین معدل عدد فریضات البیض وعدد أنفاق الیرقات. فرق، ف
من النوعالصنوبریاتلحشرات خنافس قلف حیویةألعداء الاحصر 

T. piniperdaوO. erosus ،ھم:لمفترسات األكثر تواجداً حیث وجد أن ا
Thanasimus formicarius L. (Col.: Cleridae)وAulonium ruficiorne Olivier (Col.:

Colydiidae)وCorticeus fraxini Kugelann (Col.: Tenebrionidae)..

Oria musculosaحــالقمحفار ساقة لحشرةــدراسة أولی
(Lepidoptera: Noctuidae) ولقاطوع النجیلیاتCnephasia pumicana

(Lepidoptera: Tortricidae).قسم وقایة النبات، محمد نایف السلتيفي سوریة .
كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة. 

درست نسبة اإلصابة بحشرة حفار ساق القمح في حقول القمح المرویة والبعلیة 
خالل أطوار النمو المختلفة لنبات القمح. ظھرت أعراض اإلصابة في حقول الدراسة 



)2000(2، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 90

نسبة اإلصابة (شمال سوریة) بدءاً من منتصف شھر أذار/مارس، وكان متوسط 
). وتراوحت %1.40) مقارنة مع البعلیة (%1.94في الحقول المرویة أعلى (

وفي الحقول البعلیة ما بین %3.22-0.16نسبة اإلصابة في الحقول المرویة ما بین 
. وأوضحت الدراسة أیضاً ضعف األھمیة العددیة لسنابل القمح 0.26-2.22%

0.35-0.12من) حیث تراوحت ²المساحة (مالمصابة مقارنة مع السلیمة في وحدة 
وتزداد ھذه النسبة على أطراف الحقول وفي الحقول المحجرة. وبناءاً على تلك النتائج 
تعتبر حشرة حفار ساق القمح آفة ثانویة في حقول القمح في شمال سوریة. سجلت 

Cnephasiaالدراسة وجود إصابات بحشرة  قاطوع النجیلیات  pumicana على
المتأخرة النضج في المنطقة الوسطى (حمص) وألول مرة في سوریة، أنواع القمح

حیث لوحظ تشكل سنابل بیضاء بعضھا غیر مكتمل التكوین وبداخلھا توجد مخلفات 
الیرقات. تتغذى الیرقة في قمة الساق أسفل السنبلة. كما تعتبر ھذه اآلفة الحشریة 

في حقول القمح إذ تراوحت نسبة اإلصابة بھا الحدیثة التسجیل في سوریة أیضاً ثانویة
حسب صنف القمح العائل.%2-0.5من

لحشرة جادوب الصنوبرالحیاتیةدراسة بعض المعطیات 
Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff)بیوضھا في شمال متطفالتو

،ة الثانیة) قسم وقایة النبات، كلیة الزراع1. (2محمد درمشو1رضوان یاقتيسوریة.
، سوریة.مدیریة زراعة حلب،) مصلحة الحراج2(، سوریة؛ جامعة حلب

أجریت مراقبات حقلیة ومخبریة لدراسة بیولوجیا جادوب 
Thaumetopoea pityocampaالصنوبر (Den. and Schiff.)ا في ھومتطفالت بیوض

الحشرات ذكورمنطقة قسطل جندو (عفرین) في شمال سوریة. تم رصد طیران
الحشرات ذكور. تم جذب1996الكاملة باستخدام المصائد الضوئیة في صیف عام 

الكاملة بواسطة المصائد الضوئیة، أما اإلناث فلم تنجذب إال بعد االنتھاء من وضع 
حتى 8/8/1996البیض. وامتدت فترة ظھور الحشرات ووضع البیض من 

حد فقط یتم خاللھ التلقیح . تضع األنثى الواحدة التي تعیش لمدة یوم وا7/9/1996
ووضع البیض على شكل لطعة اسطوانیة الشكل حول ورقة الصنوبر المغطاة 

173یوماً، بلغ عدد البیض في اللطعة الواحدة 33بحراشف. استمر تطور الجنین 
صفوف حول ورقة الصنوبر. وقد بلغت نسبة 8-6بیضة في المتوسط وضعت على 

فقس الیرقات
ت بالظھور في األسبوع األول من شھر أیلول/سبتمبر وتصل إلى . تبدأ الیرقا73%

العمر الیرقي الثالث في بدایة شھر تشرین الثاني/نوفمبر وتصل إلى العمر الیرقي 
الخامس في شھر أذار/مارس. تتجمع الیرقات بعد اكتمال نموھا لتھاجر إلى التربة 

، بلغت نسبة /أغسطسبولتتعذر، ویستمر سكون العذراء حتى األسبوع األول من آ
Ooencyrtus pityocampaeحیث كان المتطفل %21التطفل على البیض  (Mer.)

Baryscapus servadeiiأكثر األنواع تكراراً یلیھ المتطفل  (Dom.) ثم المتطفل ،
Trichogramma embryophagum (Htg.) وقد انبثقت المتطفالت على عدة مراحل .

األول قبل فقس الیرقات، أما القسم الثاني فقد انبثق أثناء خالل العام إذ انبثق القسم 
وضع بیض الجیل التالي لحشرة جادوب الصنوبر. 

تأثیر درجات الحرارة على نمو وتطور خنفساء الطحین الصدئیة
Tribolium castaneum (Herbst)(Coleoptera: Tenebrionidae).دمر نمور

.سوریة، حمص،جامعة البعث،كلیة الزراعة، اتقسم وقایة النب. زیاد شیخ خمیسو
، 35، 30، 25، 20، 15(مستویات لدرجات الحرارة7أجریت دراسة تأثیر 

مخبریاً على خنفساء الطحین الصدئیة كآفة حشریة على المواد الغذائیة س) ˚45و 40
المخزونة وخاصة الطحین. تناولت الدراسة تأثیر درجات الحرارة آنفة الذكر على 
وضع البیض من قبل اإلناث، إمكانیة فقس البیوض، نمو وتطور الیرقات حتى تطور 
الحشرات الكاملة مع مالحظة عدد اإلنسالخات الیرقیة ومدة الطور الیرقي ومدة طور 

على حیاة الحشرات س˚45و15العذراء وطول الجیل وكذلك تأثیر درجات الحرارة 
ت البیولوجیة ھذه سلباً بدرجات الحرارة التي الكاملة. وقد تبین تأثر كل من المؤشرا

) وكذلك بالحرارة التي تزید عنھا. ویظھر ھذا س˚30تقل عن الدرجة المثلى للنمو (
انخفاض النسبة المئویة للفقس والتأثیر في قلة عدد البیوض الموضوعة من قبل اإلناث

لمختلفة متابعة النمو وكذلك زیادة مدى الجیل. كذلك تبین عدم تمكن الحشرة بأطوارھا ا
، وعدم تمكن الحشرات الكاملة من س˚45و15والتطور على كل من درجات الحرارة 

البقاء حیة لفترة طویلة على ھذه الدرجات. 

تأثیر إطالق ذكور وإناث عقیمة جزئیاً على الخصوبة والنسبة المئویة لفقس 
حیاة بطاطا/البطاطس.البیوض عند الجیلین األول والثاني لحشرة فراشة درنات ال

المكي وجورج سعور. قسم التقانة الحیویة، ھیئة الطاقة الذریة، دمشق، سوریة. 
تمت دراسة تأثیر أشعة جاما على القدرة التزاوجیة، ودرجة الخصوبة، والنسبة 

قس البیوض عند إناث عثة درنات البطاطا/البطاطس المعقمة جزئیاً بجرعة فالمئویة ل
نتائج وجود تدھور في خصوبة اإلناث، وانخفاض كبیر في النسبة غري. بینت ال150

المئویة لفقس البیوض الناتجة عن تزاوج اإلناث المشععة سواء مع الذكور الطبیعیة أو 
غري. لم ینتج أي نسل جراء التزاوج بین اإلناث والذكور 150المشععة بجرعة 
ضعیفة في البیوض غري. على الرغم من تسجیل نسبة فقس 150المشععة بجرعة 

غري مع 150تزاوج اإلناث المشععة بالجرعة المعقمة جزئیاً يالموضوعة، لم یؤد
أفراد أبناء الجیل األول. الذكور الطبیعیة إلى ظھور حالة توریث العقم عند

Sitophilus granariusمكافحة سوسة القمح ( L.)ستخدام أشعة المیكروویفاب .
. 2صالح عبدالرحیم محمدو1لحمید حسن المبروك، عبد ا1یوسف موسى زاید

جامعة عمر ) قسم البستنة والمحاصیل،2(؛قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة)1(
.لیبیا، البیضاء919المختار، ص .ب .

يإستھدفت ھذة الدراسة تجربة فى تقنیة حدیثة لمكافحة حشرات المخازن وھ
ستخدم اة وأزمنة تعریض مختلفة، وقد استخدام أشعة المیكروویف عند مستویات قو

وتم تعریض حبوب ،600Wوطاقة قصوى 2.45GHzفرن المیكروویف بتردد
إلى ثالث مستویات من قوة أشعة %12من الرطوبةالقمح المصابة ومحتواھا 

المیكروویف
)281W491وW561وW5مختلفة تراوحت من ضافة إلى أزمنة تعریض) باإل

فعالیة مستویات القوة السالفة فى كل مرة. أختبرتية خمس ثوانثانیة بزیاد40إلى 
Sitophilus granariusالذكر لقتل أطوار مختلفة من حشرة سوسة القمح  L.، فقد

شملت الحشرات الكاملة، البیض، الیرقات والعذارى. كما أمتدت الدراسة لتشمل تتبع 
معاملة بجرعات غیر األجیال الناتجة من حشرات بالغة وبیض ویرقات وعذارى

قاتلة. تناولت الدراسة أیضاً تأثیر األشعة على تغذیة الحشرات وكذلك تأثیرھا على 
الدراسة أن ألشعة المیكروویف مقدرة هإنبات الحبوب المعاملة. وقد أظھرت نتائج ھذ

فائقة فى مكافحة الحشرة بجمیع أطوارھا ویتناسب التأثیر تناسباً طردیاً مع زیادة 
كما بینت الدراسة أیضاً أن األجیال الناتجة من ،ت القوة وزمن التعریضمستویا

حیث حدث لھا ،حبوب معاملة بجرعات غیر قاتلة فى جمیع أطوار الحشرة قد تأثرت
عقم بذات المستوى من القوة وزمن التعریض. كما أثرت أشعة المیكروویف على 

ات على الحبوب بعد المعاملة.عادات التغذیة فى الحشرات حیث قللت من إقبال الحشر
عالوة على ما تقدم فقد كان لالشعة تأثیراً إیجابیاً على إنبات حبوب القمح خاصة عند 

ولكن معدل األنبات یتناقص بعد ذلك نتیجة لزیادة ،ثانیة20-10زمن التعریض من 
561Wتأثیر درجة الحرارة على أجنة الحبوب وحدث موت كامل عند مستوى قوة 

ثانیة.35عریض وزمن ت

Phyllocnistis citrellaنشاط دراسة  Stainton(Lepidoptera: Gracillaridae) .
وتي  بن رلیلى تاز.في النواحي الشرقیة والغربیة للساحل الجزائريتطفلھاوتقییم م

،یة لوقایة النباترھومالمحطة الج.جمیلة اوھیبوشھناز بلعزوقي،ضیف هللا
.الجزائر،الحراش،ني لوقایة النباتالمعھد الوط،الجزائر

أوراق الحمضیاتقفاأننشاط حفارة علىلقد أجریت دراسة
Phyllocnistis citrella staintonبالمنطقة الشرقیة (رویبة) والغربیة 1997في عام
تكاثر تم مالحظةأشجار البرتقال وأشجار الیوسفي، (سطاولي) للجزائر العاصمة على

بالنسبة للمنطقتین، والنسبة المئویة أیلول/سبتمبرإلى أیار/مایوشھر ھذه اآلفة من 
تفوق ذ الإھمیة أأما بناحیة سطاولي فھي أقل 70%ویبة ال تزید عن رللغزو بمنطقة 

الحشرات كانتبالنسبة للصنفین والناحیتین،%30ما التطفل فال یزید عنأ،%56
Semilacher petiolatus ،Pnigalioالسائدة ھي: sp. وCirrospilus sp..

.من مستقیمة األجنحة في األردنAcridoideaالجنادب التابعة لفوق العائلة 
قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، .حمد كاتبة بدرأ

.األردن،11942عمان 
جل جمع أمن 2000و 1999العامین الل خأجریت رحالت أسبوعیة

باإلضافة إلى ،من مختلف مناطق األردنAcridoideaادب من فوق العائلة الجن
دراسة العینات المحفوظة بمتحف الحشرات في الجامعة األردنیة والتي جمعت منذ 

Tetrigidae، منھا نوع واحد ینتمي للعائلة نوعاً 48. سجل في الدراسة 1976عام 
ن األنواع سجل ضمن تحت . أعلى عدد مAcrididaeللعائلة نوعاً 47و 

Catantopinaeو Acridinae). بینما شملت كل من نوعاً Oedipodinae)15العائلة
أنواع. تم ذكر Pamphaginae3أنواع و Pyrgomorphinae5. وتضمنت نوعاً 12

التوزیع الجغرافي وتاریخ الجمع باإلضافة إلى أیة معلومات حیاتیة أو بیئة متوفرة عن 
كل نوع.

Ceratitis capitataراسة أولیة حول ذبابة فاكھة البحر المتوسط وعوائلھا د Wied.
(Diptera: Tephritidae)2، ماجدة مفلح1محمد أحمـد.في الساحل السوري

، جامعة تشرین، الالذقیة، كلیة الزراعة،)  قسم وقایة النبات1(.1اسكندر عجانو
عیـة بالالذقیـة، سوریة.) مركـز البحـوث العلمیـة الزرا2(؛سوریة

بینت الدراسة األولیة الحالیة أن ذبابة فاكھة البحر المتوسط
(Ceratitis capitata) تتواجد على مدار العام في المنطقة الساحلیة من سوریة

نوعاً 17تم تسجیل.وتصیب عدداً مھماً من العوائل النباتیة ذات األھمیة اإلقتصادیة
سجلت )نوعاً 15(وعدداً كبیراً من األصناف لھذه الحشرةنباتیاً عائالً طبیعیاً 

نوعان كعائلین طبیعیین ألول مرة ھما تم تسجیلوقد ،إصابتھا في المخبر فقـط
وجدت أعلى .(Ziziphus jujuba)والعناب (Pyrus syriacus)الكمثرى السوریة 

) %30تین (حوالي ) وأقل نسبة إصابة على ال%75نسبة إصابة على الدراق (حوالي 
) كان تجویف/ثمرة4.8من بین األصناف المدروسة. أعلى عدد لتجاویف البیض (

كذلك كان أعلى وأقل عدد ) على المشمش.تجویف/ ثمرةوأقلھا (،على ثمار التفاح
على ،لكل من الساتزوما والمشمش3.6و 33.6للبیوض في التجویف الواحد 

18مشمش و في ال3.2ات في كل ثمرة بین التوالي. تراوح متوسط عدد الیرق
أظھرت المالحظات أن الحشرة تمضي ساتزوما وبوجود فروق معنویة بین األنواع.لل

فصل الشتاء في المنطقة الساحلیة بطور الیرقة ضمن ثمار بعض العوائل مثل 
والفالنسیا.تالكریفو

نطقة سطیف (شمال بم(Orthoptera : Acrididae)جیة وبیئة الجراد النطاط وبیول
دائرة ،) كلیة العلوم1(. 2صالح الدین دومنجيو1مصطفى بونشادة.شرق الجزائر)

) المعھد الوطني 2(؛الجزائر،19000سطیف ،العلوم الحیویة، جامعة فرحات عباس
ر.الجزائ،16000الحراش ،للعلوم الفالحیة

:Orthoptera)جیة وبیئة الجراد والنطاط لوتمت دراسة بیو Acrididae) بمنطقة
محطة 12تم ھذا البحث على مستوى .سطیف (شمال شرق الجزائر) خالل عامین



91 Arab J. Pl. Prot. Vol. 18, No. 2 (2000)

وتمت دراسة النشاط ،متجانسة ممثلة للوسط المعیشي لھذا النوع من الحشرات
حیث .مختلفةبیئات9قسمت العوامل البیئیة على ،كشف حیواني70العشائري على 

بغرض A.F.Cعولجت النتائج بطریقة .ة البحثنوع خالل فتر36تم التعرف على 
نتشار ھذه األنواع من الجراد.إالبیئیة التي تتدخل في المتغیراتالتعرف على أھم 

بعض مفصلیات األرجل األرضیة المتواجدة في حقول النخیل في المناطق لدراسة 
، 1ي الباھيعلالجنوبیة من الجماھیریة العربیة اللیبیة باستعمال المصائد األرضیة.

، لیبیا؛) جھاز تنمیة وتطویر النخیل، سبھا1(.3لزروق الدنقلىاو2عمران أبو قیلة
) قسم 3(؛ضاء، لیبیایجامعة عمر المختار، الب،كلیة الزراعة،) قسم وقایة النبات2(

لیبیا. ،طرابلس،وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الفاتح
تشرین حتى شھر 1998أیار/مایومن شھر أجریت ھذه الدراسة خالل الفترة 

سبھا بمنطقةبمزرعة جھاز تنمیة وتطویر النخیل النموذجیة1999األول/أكتوبر
وذلك لمعرفة أنواع مفصلیات األرجل األرضیة كآفات ومفترسات في تلك الحقول. 

المحورة وأمكن الحصول على Pittfall trapوقد تم استخدام مصائد أرضیة من نوع 
مفصلیات األرجل المتمثلة في الحشرات والعناكب الحقیقیة والعناكب الكاذبة بعض 

مثل الخنافس األرضیة. إلى النوعوالعقارب. تم تعریف بعض أنواع من الحشرات
وقد أمكن تسجیل الكثافة العددیة أثناء فترة الدراسة.

C. barbarusمعطیات جدیدة حول التوزیع الجغرافي لجراد ضار  (Costa، 1836)
(Orthoptera:Acrididae)المعھد القومي .عبد المجید بن زار.في الجزائر

.الجزائر، 16200الحراش ،شارع باستور حسان بادي،العالمي للعلوم الفالحیة
لمحاصیل بامضريالتوزیع الجغرافي لنوع جرادلھذه الدراسة حوركزتت
المجموعة الجرادیة اد علىتم االعتم، Calliptamus barbarusھوالزراعیة

Pasquierالمرجعیة المتواجدة بالمعھد القومي الفالحي التي تم جمعھا من قبل 
تم. خالل أربعة سنوات متتالیةغرض تجدید المجال الجغرافي لھذا النوعومشاركوه ب

معاینة
في كل شھر. حسب دلیل تم خاللھا جمع أربعة عینان،منطقة49دائرة إداریة و 21

DE MARTONNE ِسنة 30منطقة من البالد باستعمال معطیات مناخیة لمدة 12ـل
التوزیع ، فإن(فرنسا)Iمن الدیوان العالمي للدراسات المناخیة منطقة أفریقیا 

ویحتل كل المناطق الجغرافیة من الشمال إلى الجنوبیمتد C. barbarusـالجغرافي ل
لوھرانیة والسھول العلیا وأخیراً لاب العلیالقسطنطینة والھضا،للسواحل الوھرانیة

حیث ینعدم إذا كان لھطول المطري یرتبط التوزیع الجغرافي بكمیات ا.السھوب
توجد المجمعات حیثمنطقة غرادیة ومثال على ذلك ،مم في السنة60تحت ھطول ال

.Cـِ لإن األنواع المرافقةأخرى.محلیة أنواعاألخیرة نبتة للحلفاء باإلضافة إلى 
Barbarusبصفة عامة.نوع في المناطق الجغرافیة التي تمت معاینتھا46ـتقدر ب

كما وجد بأنمنطقة إلى أخرى.ال تختلف من C. barbarusـاألنواع المرافقة لفإن
Acrotylusمثل:تعیش في الساحل فقطبعض األنواع insibricus ،Tropidopola

cylidrica ،Eyprepocnemis plorans ،Sphingontus lucasiiوParatettix
meridionalisھناك أنواع تحتل السھوب فقط مثل: و؛Oedaleus pulchripennis،

Temthis senegalensis ،Ramaburiella hispanica وEgnatiella cabrerai.

الحلم الفاروApis mellifera syriacaسلوك التنظیف الذاتي كمقیاس لمقاومة النحل 
Varroa jacobsoniھایل الشناقوشاھرة زیتون، عبد المجید الغزاوي.في األردن.

.األردند،بإر،التكنولوجیاوجامعة العلوم،كلیة الزراعة
للنحل البلديتم اجراء ھذه التجربة لدراسة سلوك التنظیف الذاتي

(Apis mellifera syriaca) ة حلم الفاروا مقاوموأثره في(Varroa jacobsoni) .
الفترة جامعة العلوم والتكنولوجیا وذلك خالل بجریت التجربة في كلیة الزراعة أوقد 
لتقدیر قدرة ،1998حزیران/یونیو وحتى نھایة تشرین الثاني/نوفمبر من عام مابین

اث إلنتم حساب نسبة الحلم الداكن اللون (ا.حلم الفاروامقاومةالنحل البلدي على 
الحلم فاتح اللون (اإلناث الغیر ناضجة) والتي تمت مھاجمتھا الناضجة) ونسبة 

سفل الخلیة في ثمانیة خالیا من أواسقاطھا من قبل النحل على صواني خاصة في 
تسبب النحل البلدي المصابة بشكل طبیعي بالحلم. كما تمت دراسة نوع الضرر الذي

سفل أالنحل التي سقطت في ناث أبھ النحل للحلم. كانت النسبة المئویة الكلیة لجمیع 
من ھذه %83.6من نسبة الحلم الكلیة في الخالیا .%22.8الخلیة خالل فترة التجربة 

ناث غیر ناضجة. عند دراسة نوع أ%11.4االناث كانت إناث ناضجة في حین كانت 
كثر أنواع الضرر انتشاراً ھو مھاجمة أن أالضرر المتسبب من النحل للفاروا لوحظ 

.Aوج األول من أرجل الحلم. ویدل سلوك التنظیف الذاتي لنحل العسلالنحل للز
mellifera syriacaالحلم من قبل النحل.قاومةعلى تطور آلیھ م

Zeuzera pyrinaدینامیكیة العشیرة لحشرة حفار ساق التفاح  L.
(Lepidoptera: Cossidae) ،على أشجار التفاح في بعض مناطق الجبل األخضر

قسم وقایة طاو.اني وعلي بیمحمد الباروني، ابراھیم الغر، العسبليجمیلة.لیبیا
.لیبیا،، البیضاء919جامعة عمر المختار، ص.ب ،النبات

Zeuzera pyrina)حشرة حفار ساق التفاح تعد  L.) من أخطر اآلفات التي
یة لمعرفة أجریت الدراسة الحال.تھاجم أشجار التفاح بمنطقة الجبل األخضر في لیبیا

حیث بینت النتائج أن بدایة خروج ،دینامیكیة عشیرة اآلفة على أشجار التفاح بالمنطقة
ن أن لھا ثمان حضنات، كما ثبت أ، وأیار/مایوالعثة تكون في النصف الثاني من شھر

النتائج االتجاه الشمالي الشرقي من الشجرة ھو المفضل لخروج ھذه اآلفة. برھنت
ساسي المحدد لنشاط الحشرة، بینما ات الحرارة ھي العامل األأیضاً على أن درج

الرطوبة النسبیة لیس لھا تأثیر واضح. 

(عدة أصناف) بالنسبة لحفار /الموالحالعالقة بین نسبة بروتینات أوراق الحمضیات
عبد هللا.Phyllocnistis citrella( Lepidoptera: Gracillariidae)الحمضیات

،300ب فرع الزراعة، كلیة العلوم والھندسة، ص.. العثمانيیمبركاني وابراھ
الجزائر.

أصبح بعد دخولھ إلى الجزائر (Phyllocnistis citrella)إن حفار الحمضیات 
ن ھذه الحشرة أفي األعمال السابقة ظھر ./الموالحالحمضیاتآفاتمن أكبر 

بمقادیر مختلفة حسب تخرج حسب المناخ، وتنتشر أو تتوزع على أوراق األشجار 
حول العالقة التي تنشىء بینالعملشجر الحمضیات، ولھذا الغرض یتمحورأصناف

أن یظھر أوالً البروتینات المكونة في أوراق األشجار وعدوى الیرقة.
ن البروتینات السیتوبالزمیة أمال مرتفعة في أوائل مدة النمو، نرى إلجالبروتینات با

(cytoplasmic protein) ترتفع خاصة في النمو الربیعي حیث الیرقة تكون غائبة
ن تكون ھذه البروتینات یرتفع في األوراق القلیلة إوفي الفترات األخرى ف.تماماً 

قلیلة في األوراق ذات ھاسبتفإن ن(wall protein)العدوى. أما بروتینیات جدار الخلیة 
.في األوراقیرقات العدوى القلیلة وترتفع مع التكاثر العددي لل

. ماري تجارب حقلیة لمكافحة آفة الكابنودس على أشجار اللوزیات في األردن
) وزارة الزراعة، مدیریة وقایة النبات، عمان، األردن؛ 1. (2وعامر زیادین1بحدوشة

) وزارة الزراعة، مدیریة زراعة العاصمة، مركز زراعي ناعور، ناعور، 2(
األردن. 

ن اآلفات التي تسبب خسائر كبیرة ألشجار اللوزیات في تعتبر آفة الكابنودس م
جراء عدة تجارب حقلیة لمكافحة ھذه اآلفة باستخدام طرق مختلفة للحد إاألردن. لقد تم 

وجد أن استخدام أقفاص الشبك ف. 2000و1999، 1998من انتشارھا خالل األعوام 
اإلصابة على األشجار أعطت نتیجة جیدة في منع حدوث)ملم5حجم الفتحة (المعدني 

السلیمة، كما وجد أن حمایة منطقة التاج بالصوف الصخري وشرائح البالستیك مع 
من یرقات %50استخدام المبیدات (دیازینون ودایكلورفوس) أدى إلى موت 
ين استخدام مبیدأالكابنودس الموجودة تحت اللحاء عند منطقة التاج، ووجد أیضاً 

أعطوا كفاءة عالیة في قتل الحشرات الكاملة، ل تعفیرعلى شكمیزرول والمارشال 
بطالئھا على الساق الرئیسي Tangle trapوأیضاً وجد أن استخدام المادة الالصقة 

لألشجار أعطى نتیجة جیدة في اصطیاد الحشرات الكاملة التي تخرج من منطقة التاج 
أو المتواجدة على الشجرة.

,Liriomyza huidobrensis)تأثیر اإلصابة بصانعة األنفاق  Agromyzidae) على
وثابت 1إیھاب الغبیش. التمثیل الضوئي وبعض المظاھر األخرى لنبات الفاصولیاء

، 19117جیة، السلط وجامعة البلقاء التطبیقیة، كلیة الزراعة التكنول) 1. (2عالوي
عمان، ،نیةالجامعة األردكلیة الزراعة،قسم البستنة ووقایة النبات،) 2؛ (األردن

األردن.
آفة خطرة على نباتات الزینة Liriomyza huidobrensisتعتبر صانعة األنفاق 

ومحاصیل الخضر. حیث أن الیرقات والحشرات الكاملة كالھما یحدث ضرر. تقوم 
الیرقات بعمل أنفاق بین سطحي الورقة بینما تقوم أنثى الحشرة الكاملة بثقب نسیج 

ووضع البیض. الضرر الناجم عن ھذه اآلفة یؤثر على النبات المتصاص العصارة
المظاھر الفسیولوجیة للنبات بدرجات متفاوتة، تمت مقارنة معدل التمثیل الضوئي 
للنباتات المصابة مع النباتات السلیمة. كما تمت دراسة تأثیر اإلصابة على نمو وإنتاج 

%40مثیل الضوائي بنسبة نبات الفاصولیاء. اإلصابة بصانعة األنفاق قللت معدل الت
مقارنة بالنباتات السلیمة. أما الوزن الطازج والوزن الجاف للنباتات المصابة فكان أقل 

اإلصابة اإلنتاج بنسبة قللتكما على التوالي. ،من النباتات السلیمة%26و %21ـب
مقارنة بإنتاج النباتات الخالیة من اإلصابة.25%

نبیل ) على بعض أصناف الحمضیات. Aphididae: Homopteraتغیر أعداد المّن (
، الالذقیة، 1446أبو كف، قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین،  ص.ب. 

سوریة.
تعتبر حشرات المّن آفات ھامة في بساتین الحمضیات، بسبب ضررھا المباشر 

یزا الذي یعتبر على النباتات الفتیة، أو بسبب نقلھا للفیروسات، خاصة فیروس الترست
نواع المّن على الحمضیات فـي حصر ألأحد أمراض الحمضیات األكثر ضرراً. تم 

أماكن زراعة الحمضیات في السـاحل السوري، كما تم دراسة تغیر أعداد المّن في 
على ستة أصناف 1999خـالل موسم ،الالذقیةبمحافظة بوقا في بسـتان حمضیات 

بو صرة، كلمنتینا، ساتزوما، یوسفي البحر المتوسط، وھي الیافاوي (وھو السائد)، أ
النارنج (زفیر). فقد ُوِجَد أربع أنواع من المّن ھي: مّن الحمضیات و

Toxoptera aurantii)األسود B. d. F.) مّن القطن(Aphis gossypii Glov.) مّن ،
Aphis citricola)الحمضیات األخضر  v.d.G. (=spiraecola Patch)) ومّن

Macrosiphum euphorbiae)طاطا/البطاطس الب Thom.) حیث انتشر النوعان ،
بأعداد  قلیلة ومتفرقة ثالث والرابعبشكل واسع بینما وجد النوعان الل والثانياألو

على بعض األشجار. بدأت إصابة األوراق الحدیثة بمّن الحمضیات األسود ومّن القطن 
. تم دراسة 1999نیسان/أبریل 28ووصلت ذروتھا في 1999نیسان/أبریل 8في 

دراسة تغیر أعداد حشرات وتـوزع حشرات المّن على ثالثة مستویات للفرع الواحد
على أصناف ) مّن القطن ومّن الحمضیات األسود(المدروسین مّن لنوعي المنّ ال

ومّن الستة. اختلفت النسبة المئویة لألوراق المصابة بمّن القطنالحمضیات المدروسة 
ي البستان المدروس حسب الصنف، وبلغت أعالھا على الكلمنتینا فمضیات األسود الح

تم مقارنة باإلضافة لذلك فقد . )%4.76(النارنج /وأخفضھا على الزفیر)23.33%(
تغیر أعداد مّن الحمضیات األسود مع مّن القطن على كافة األصناف.
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ائل النباتیة والمعقد الطفیلي العو:تحدید أنواع الذباب األبیض المنتشر في سوریة
.3ووجیھ قسیس2، رندة أبو طارة1فوزي سمارةة.لكل نوع في البیئة السوری

) مدیریة البحوث العلمیة 2(؛) جامعة دمشق، كلیة الزراعة، دمشق، سوریة1(
) جامعة دمشق، كلیة الزراعة، دمشق، سوریة. 3(؛الزراعیة، دمشق، سوریة

في سوریة، (Aleyrodidae)أنواع الذباب األبیض بعد دراسة أجریت لتحدید 
عائل نباتي وتسبب لھا 200كثر من أتبین أن ھناك عشرة أنواع على األقل تھاجم 

یستھان بھا، بعض ھذه العوائل النباتیة تعتبر محاصیل استراتیجیة في القطر، خسائر ال
ناك ثمانیة أنواع على وقد درس المعقد الطفیلي لكل نوع وتبین نتیجة ھذه الدراسة أن ھ

األقل متخصصة في التطفل على الذباب األبیض، واحد منھا مدخل، والباقي موجود 
Calesالتالیة: في البیئة بشكل طبیعي، وھي تنتمي إلى األجناس  sp. ،Eretmocerus sp.

Encarsiaو sp..

سوریة. ،ذقیةفي الال/الموالحتغیرات تعداد مجتمعات الذباب األبیض على الحمضیات
) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، مركز البحوث 1(.2ومحمد أحمد1رفیق عبود

) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة 2(؛العلمیة الزراعیة بالالذقیة، سوریة
تشرین، الالذقیة، سوریة.

على أشجار 1998و1997، 1996أجریت الدراسة خالل أعوام 
في محافظة الالذقیة على الساحل السوري بھدف تحدید أنواع /الموالحالحمضیات

الذباب األبیض المنتشرة وتغیرات تعداد مجتمعاتھا وأعدائھا الحیویة. بینت الدراسة 
Aleurothrixs): الذبابة البیضاء الصوفیة ھيتواجد خمسة أنواع من الذباب األبیض

floccosus Maskell) ذبابة الحمضیات البیضاء ،(Dialeurodes citri Ashmead) ،
Paraleyrodes minei)ذبابة مینیو البیضاء  Iaccarino) الذبابة البیضاء الیابانیة ،

(Parabemisia myricae Kowana) وذبابة التوت البیضاء(Acaudaleyrodes
citri) . دراسة تغیرات المجتمعات لألنواع الثالثة األولى نظراً لتواجدھا بكثافة تم

1996عامسجلت أعلى كثافة لمجتمعات األنواع الثالثة خالل خریفحیث،مرتفعة
ورقة) لألنواع 30بیضة/ عینة (عینة = 1150، 3292، 672حیث بلغ عدد البیض

1998/1999على التوالي. سجلت أعلى نسبة تطفل خالل شتاء موسم الثالثة األولى،
Encarsiaفیل للطالحمضیات البیضاءعلى ذبابة%67حیث وصلت إلى 

lahorensisذبابة مینیو البیضاء للطفیلعلى %34وEncarsia sp. وزادت عن
كما تم تسجیل تواجد. Cales noakiللطفیل الذبابة البیضاء الصوفیةعلى 90%

، Chrysopidae ،Coniopterygidaeالعدید من المفترسات التابعة للعائالت
CoccinellidaeوMiridaeات األنواع المذكورة سابقاً. على مستعمر

Phyllocnistis citrellaالوضع الراھن لنافقة أوراق الحمضیات في سوریة 
Stainton(Lepidoptera: Phyllocnistidae)سلوك اإلصابة ،(تغیرات الكثافة
وعوامل 
جامعة ، كلیة الزراعة) قسم وقایة النبات،1(. 2رفیق عبودو1محمد أحمد.الموت)
) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، مركز البحوث 2(؛سوریة،الالذقیة، تشرین

العلمیة الزراعیة بالالذقیة، سوریة. 
آفة رئیسیة في مناطق Phyllocnistis citrellaنافقة أوراق الحمضیات تعتبر 

سجلت ھذه مختلفة من آسیا، افریقیا، أمریكا الشمالیة والالتینیة وفي حوض المتوسط. 
سجلت إصابات حیث ، 1994في سوریة في تموز/یولیو عام ألول مرة الحشرة 

، تصل نسبة األوراق المصابة إلى ینجو النمو الربیعي من اإلصابة تقریباً بینما.شدیدة
على النموات الصیفیة والخریفیة ألصناف الحمضیات المختلفة. تنتشر%90أكثر من 

. تصنع الیرقة نفقاً ثعبانیاً في حشرة في جمیع بساتین الحمضیات في سوریةھذه ال
أحیاناً في األفرع والثمار وینشأ عن اإلصابة تجعد األوراق وتساقطھا واألوراق الفتیة 

جیالً في 13-12یوجد في سوریة وفي حال اإلصابة الشدیدة تنتج أضراراً كبیرة. 
الكلي العام، تم توضیح تغیرات كثافة الیرقات وسلوك اإلصابة وشدتھا ونسب الموت 

(افتراس، تطفل وعوامل أخرى).

ابراھیم سلیمان دراسة عن تأثیر دینامیكیة التعداد لبعض آفات الحبوب  المخزونة.
عیسى. كلیة الزراعة، جامعة االزھر، نصر، القاھرة.

في كبیراً فات الحشریة التي تتباین تبایناً تصاب الحبوب المخزونة بكثیر من اآل
من Bruchidaeخنافس البقول التابعة لفصیلة   تعتبرا، وعاداتھا وغذائھا وسلوكھ

ذ تقدر نسبة الخسائر نتیجة إصابة بذور اللوبیا باحدى خنافس اللوبیا إ،فاتخطر اآلأ
ضف إلى ذلك الخسائر في الجودة وفي البذور أ،من المحصول الكلي%50.3بحوالي 

Callosobruchus chinensisتم اختیار حشرة خنفساء اللوبیا .المعدة للتقاوي L. ًمحال
%75نسبیة الرطوبة الوس˚ 28درجة الحرارةأوضحت النتائج أنلھذه الدراسة. 

امل لزیادة التعداد الحشري لھذه اآلفة. وب العسنأوزوج واحد من الكثافة العددیة ھي 
نسب من التغذیة على الفول البلدي حیث ظھر واضحاً أبیا ون التغذیة على اللأكما وجد 
ثر نسبة التكاثر أ. تتلوضع بیضھا علیھالفول البلدي أن الحشرة تفضل بالمقارنة

كثافة عددیة و%75نسبیة الرطوبة الوس˚ 28بالعوامل الثالث وتعتبر درجة حرارة
في حالة بذور الفول أما نسب ظروف للتكاثر في حالة بذور اللوبیا، أھي زوجاً 15

س ورطوبة نسبیة ˚ 28: درجة الحرارةيثر ھانسب العوامل للتكاكانتفالبلدي 
نسبة الفاقد قي بذور اللوبیا االزمیرلي كما وجد أنمن الحشرات. واحد زوج و75%

صابتھا بشھر وشھرین إد، بع%50، %34، %15نتیجة اإلصابة بالحشرة ھي 
و%26، %10،  بینما في حالة لوبیا فطریات كانت التواليعلى أشھر،وثالثة 

خالل طالقاً إبھذه اإلصابة ءثر بذور الفاصولیاأكد عدم تأتى التوالي. ، عل48%
بذور فول الصویا والعدس بعد اإلصابة بشھر لم تتاثرأیضاً اإلصابة السابقة وفترات

في ،بعد اإلصابة بثالثة شھور%4بة الفاقد في فول الصویا سو شھرین ولكن بلغت نأ
.أیضاً صابة بثالثة شھور في حالة العدس بعد اإل%3.5انتحین ك

الحبوب في مصر حساسیة بعض أصناف القمح المختلفة لإلصابة ببعض أنواع منّ 
1عالء الدین علي عبد العلیم،1، فاروق كامل علي1مكاديمحمد محیي الدین.العلیا

) معھد وقایة 2(، مصر؛جامعة المنیا،) كلیة الزراعة1. (2وفرغل أحمد سلیمان
مصر. ،يالدق،النبات

أجریت دراسة حقلیة لمعرفة الحساسیة النسبیة لبعض أصناف القمح 
2سوھاج ، 1بني سویف ،165جیزة ،164جیزة ،163جیزة ،160المحلیة (جیزة 

) لإلصابة باألنواع المختلفة من المّن التي تصیب النجیلیات وذلك خالل 3وسوھاج
160أن صنف القمح جیزة . أوضحت نتائج الدراسة1996، 1995، 1994أعوام 

أعلى األصناف حساسیة عن 165كان أكثر األصناف تحمالً بینما أظھر صنف جیزة 
Rhopalosphum)األصناف األخرى وذلك بالنسبة لإلصابة بمّن أوراق الذرة 

maidis) أما بالنسبة لمّن الشوفان(R. padi) فقد أظھرت نتائج الدراسة أن أصناف
) ذات حساسیة عالیة لھذا النوع 3و سوھاج 2، سوھاج1سویف كرونة (بني عقمح الم

من المّن. وأظھرت دراسة حساسیة أصناف القمح تحت الدراسة لإلصابة بالمّن 
كانت عالیة 165وجیزة164أن أصناف جیزة (Schizaphis graminum)األخضر 

بمّن الغالل الحساسیة لإلصابة بھذا النوع. أما بالنسبة لحساسیة األصناف لإلصابة
، 2كرونة سوھاج عفقد أظھرت أصناف قمح الم(Sitobion avenae)اإلنجلیزي 

أنھا أكثر تحمالً لھذا النوع. وعموماً فقد أظھرت نتائج 1وبني سویف 3سوھاج 
كرونة كانت أكثر تحمالً لإلصابة بمّن الذرة عالتحلیل اإلحصائي أن أصناف قمح الم

ا أكثر حساسیة لإلصابة بمّن الشوفان. ومّن الغالل اإلنجلیزي ولكنھ

حدى عشر نقطة على تطور كفرائس ألبو العید ذو األتأثیر األنواع المختلفة من المنّ 
قسم . جمال قرامان، فاروق علي، محیى مكادي وسید حمودة. أطواره غیر الكاملة

.وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة المنیا، مصر
حدى عشر نقطة لدراسة تأثیر تغذیة أبو العید ذو األتم تنفیذ تجربة مخبریة 

على تطور ونمو أطواره غیر الكاملة والكاملة. شملت التجربة بأنواع مختلفة من المنّ 
دراسة تأثیر التغذیة على فترة حضانة البیض ودرجة خصوبتھ، طور الیرقة، طور 

الدراق منّ [متاح كغذاء الالعذراء وطور الحشرة الكاملة. أظھرت النتائج أن نوع المنّ 
Myzus persicae)خضر األ Sulzer) ّالكرنب من(Brevicoryne brassicae L.) ّومن

Sitobion avenae)القمح  F.) [ كان ذا تأثیر على الصفات التي تمت دراستھا، حیث
األخضر ومن الكرنب تبدو فرائس مالئمة من ناحیة المتطلبات الدراقتبین أن منّ 

خرى غیر مالئمة نسبیاً بو العید، بینما األنواع األألنسبة لتطور نمو یرقات الغذائیة با
على الرغم من تواجدھا كفرائس شائعة لھذا المفترس. من ثم فقد أوصت الدراسة 

بو العید أالكرنب كفرائس مخبریة جیدة الكثار خضر، ومنّ األالدراق باستخدام المنّ 
في برامج االطالق.حدى عشر نقطة وذلك الستخدامھا ذو األ

Leucoptera scitellaدراسة عوامل الوفیات الشتویة واألضرار الناتجة من حشرة 
(Lepidoptera: Lyonetidae).البیولوجیا بالمركز الجامعي، .بوناموس عزالدین

بجیجل، الجزائر. 
في منطقة میلة في 1995/96و1994/95تمت ھذه الدراسة خالل الموسمین

Leucoptera scitellaر إللقاء الضوء على حشرةشرق الجزائ Zell التي تصیب
ن أوراق أ، وقد تبین Golden  deliciousوRed spureبساتین التفاح من الصنفین 

األشجار تصاب بأضرار كبیرة نتیجة الحفر التي تحدثھا ھذه الحشرة مما یؤدي إلى 
ونوعیة الثمار. تضع األنثى البالغة خسارة فیسیولوجیة وبالتالي التأثیر على المردودیة

معطیة الجیل األول الربیعي الذي یتعاقب مع األجیال ومایأیار/البیوض في شھر 
الثانیة والثالثة والرابعة المتداخلة، وھذا األخیر یدخل في بیات شتوي. خالل الدراسة 

تطفل على تHymenopteraلرتبة وChalcididaeلوحظ أن الطفیلیات التابعة لعائلة 
%49إلى %30في فصل الشتاء، ویتراوح مجال التطفل بین L. scitellaشرانق

حیث أخذ في الحسبان فقط ظھور األطوار البالغة (العائل، الطفیل)، وتبین أن الوفیات 
أثناء ھذه المرحلة، L. scitellaمن الوفیات الكلیة لحشرة %12–9تتراوح بین  

یة والبكتریة وعوامل أخرى غیر معروفة مسؤولة أیضاً إضافة إلى األمراض الفطر
للتداخل الموجود بین الحشرة وأعدائھا الطبیعیین عن موت ھذه الحشرة. ونظراً 

تعتبر النسبة المئویة للتطفل الشتوي مؤشر لتأثیر المبیدات على الطفیل. أكدت الدراسة 
1994/95مي في موسعلى ظھور الحفر في شھري أیار/مایو وحزیران/یونیو 

حفرة لكل ورقة على 7.82ى التوالي. حیث بلغ معدل الذروات، عل1995/96و 
. Golden  deliciousحفرة لكل ورقة على صنف 5.56وRed spureصنف 

وأن صنف1994/95في موسم وبینت أن اإلصابات بالنسبة للصنفین كانت أكبر
Red spure أكثر عرضة من صنفGolden  delicious وأقصى األضرار سجلت ،

وھذا على الصنفین. كما %90-10بین1994/95في موسم في شھر حزیران/یونیو 
یتطرق البحث إلى دراسة بعض مؤشرات الطیران لھذه الحشرة.

Zeuzera Pyriunaeغزوات الحفار  L.أشجار التفاح واالجاص وأخطارھا في على
لیلى تازوتي بن ضیف هللا، .رداس)بوم،بساتین متیجة (محافظة الجزائر الكبرى

سعاد نشادي وجمیلة أوھیب. المحطة الجھویة لوقایة النبات، الجزائر، المعھد الوطني 
لوقایة النبات، الحراش، الجزائر. 

Zeuzera Pyrinaأجریت ھذه الدراسة على حفار ساق التفاح  L. في بساتین
، خالل ئر الكبرى وبومرداسأشجار التفاح واالجاص بمنطقة متیجة بمحافظة الجزا

وضعیة . أظھرت الدراسة1999عاممن أب/أغسطسإلىمارس أذار/الفترة ما بین 
التوزیع الجغرافي لھذه الحشرة وتقدیر الخسائر. تم ھا ھذه االفة،ثاإلصابة التي تحد

ن كما لوحظ أ. فیھاضعیفة اإلصابةنسبة، كانتزیارة ثالثة وثالثین مستثمرة فالحیة



93 Arab J. Pl. Prot. Vol. 18, No. 2 (2000)

كانتشجار االجاص، كما أن ھذه اآلفةأكثر من أأشجار التفاح الحشرة تصیبھذه
بمنطقة محافظة الجزائر الكبرى مقارنة بومرداس. كثر انتشاراً أ

Culiseta longiareolataحیاتیة بعوضة  (Macquart)(Diptera: Culicidae).
كلیة الزراعة، الجامعة قسم البستنة ووقایة النبات، .تمام خلیل جعران وأحمد كاتبة

األردنیة، عمان، األردن.
من كانون الثاني/ ینایر Culiseta longiareolataدرست دورة حیاة بعوضة 

تحت ظروف الحقل بعمان، األردن. شملت الدراسة 1999إلى أذار/مارس 1998
فترة حضانة البیوض ونسبة الفقس وعدد البیوض في الكتلة الواحدة من بدایة شھر 

، كان متوسط فترة الحضانة لكل شھر 1998ان/أبریل إلى كانون األول/دیسمبر نیس
یوماً، على التوالي، وكان المعدل 10.3و 4.3، 3.1، 2.4، 2.0، 2.5، 4.3، 4.7

98.4، 98.4، 98.6، 98.8، 98.6، 98.4، 98.2، 98.5الشھري لنسبة الفقس 
، 235، 244.1، 226.3یض ، على التوالي، والمتوسط الشھري ألعداد الب98.2و 

بیضة لكل كتلة بیض، على التوالي. 222.3و 230.9، 238.5، 538.1، 249، 212
، 16.3، 18.4، 14.4، 16، 17.8، 19، 26.4، 27.8كما وجد أن العمر الیرقي 

تجارب، على التوالي. وكان متوسط مدة التعذر10یوماً لـ 30و 17.4
یوماً، على التوالي، أما 9.9و 4.3، 3.5، 3.1، 3.8، 3.4، 3.8، 3.8، 4.2، 4.6

36.6، 28.7، 32.9، 32.5تجارب كان 5مدى متوسط عمر الحشرة البالغة على
. ھذا باإلضافة 1:1یوماً، على التوالي، وكانت النسب الجنسیة للحشرة البالغة 52.6و 

نتصف شھر إلى أن الحشرة بدأت بوضع كتل البیض من بدایة شھر نیسان/أبریل إلى م
كانون األول/دیسمبر وكان اكبر عدد للكتل المجموعة في شھر أیلول/سبتمبر. وفي 
تجربة حقلیة للعوائل المفضلة لھذا النوع من البعوض. وجد أن االناث تفضل التغذیة 

على الحمام ولم تتغذى على أي من الجرذان أو األرانب أو الدجاج أو العجل.

Apate monachuة خشب النخیل ـة آلكلــات األولیـــالمعطی
(Coleoptera:Bostrychidae) .متیش، صلیحة بوكثیر، عز الدین-مانجيبھیة دو

المعھد القومي للعلوم الزراعیة، الحراش، الجزائر.. دومانجيإیدار وصالح الدین
مع العوامل كثر تأقلماً ، الشجرة األ(Phoenix dactylifera)النخیل تعتبر شجرة 

صبحت أللمناطق الصحراویة. ولألسف في الجزائر ھذه الثروة النخیلیة المناخیة
خد أالتي بدأت تApate monachusمھددة بمجموعة من الحشرات الضارة ومنھا 

في دراسة ھذه الحشرة  تمت مسببة لخسائر كبیرة. النخیلھمیة من الخطورة على أ
كلم 800تقع على بعد في مختلف واحات النخیل بورقلة التي 1998/1999موسم 

حساب النسبة المئویة للنخیل المتضرر لكل تمجنوب شرق الجزائر العاصمة. لقد 
یل الحدیثة والتقلیدیة، خنموذج غابات النوعتبار نوعیة التمر، عین االخذ بمحطة مع األ

و%35.5"غرس"و"دقلة نور"نوعیة بلغت نسبة الخسائر في السن واالتجاه. و
في غابة النخیل %0و%1.6في غابة النخیل التقلیدیة ووالي، على الت18.7%

كثر حساسیة من النخیل المسن. أن النخیل الفتي أأیضاً كما وجد . ، على التواليالحدیثة
للضرر من طرف ھذه كثر تعرضاً و أیضاً النخیل المترمكز في الجوانب ھو األ

. على نفس النخلة، الھجوم شب بالنسبة للنخیل المتواجد في الوسطخكلة الآالحشرة 
وجد ألي اتجاه رئیسي. یتمثل على الجرید الذي یقع على طول االكلیل دون تفضیالً 

نھ یحتوي على ثقب واحد إلى عشر أ، حیث وجدالجرید المھاجم یصفر ثم یتكسرأن 
0.660.27و سم طوالً 0.970.44بـو دائري أيثقوب ذو شكل بیضو

وجد أن النفق الواحد و الیرقة. أطرف الحشرة البالغة من ، محفوراً عرضاً 
ت على ھذه ظان المالحإو یرقات. أفراد على ھیئة حشرة كاملة أ4یحتوي على

.  Apate monachusلـ حصاء عدة حشرات متنوعة و مرافقةإمن تنفاق مكناأل
) Coleoptera(جنحةرتبة غمدیة األأنواع تابعة ل8، نوع18حیث احتوت على 

CybocephalusوPharosymnus ovoidesمنھا: sp.ن تكون أیمكنھا قد
:منھا(Hymenoptera)جنحةغشائیة األمنأنواع 4و Apateـمفترسة ل

Habrobracon brevicornisمن عائلةنوعینوIchneumonidae التي قد تكون
(Neuroptera)عصبیة األجنحة رتبةواحد من نوعطفیلیات لھذه الحشرة الضارة، و

Chrysopa sp. واحد من متشابھة األجنحة ،(Homoptera) واحد من حرشفیة ،
(Diptera).من ثنائیة األجنحة واحدخیراً أو(Lepdidoptera)األجنحة  

یسار .) في األردنCulicidaeتصنیف وتوزیع البعوض (رتبة ثنائیة األجنحة: عائلة 
. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة كاتبة بدرحسن الخلیلي وأحمد

، األردن.11942األردنیة، عمان 
موقع في األردن في الفترة ما بین112أجریت رحالت میدانیة إلى 

23لجمع یرقات البعوض. تم تسجیل1997آب/ أغسطسو1996شباط/فبرایر 
نوعاً، وقد 29الكلي المسجل من األردننوعاً من البعوض وبذلك أصبح عدد األنواع 

أنواع ألول مرة في األردن ھي: 8سجلت 
Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas), Anopheles (Cellia) fluviatilis
James, Culex (Barraudius) pusillus Macquart, Cyulex (Maillotia)
deserticola Kirkpatrick, Culex (Neoculex) territans Walker, Culiseta
(Allotheobaldia) longiareolata (Macquart), Culiseta (Culiseta) annulata
(Schrank), Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards.

تم جمعھا نوعاً سواء54أنواع البعوض الموجود في األردن والدول المجاورة بلغ عدد
سجلت في الدراسات السابقة، تم كتابة مفتاح تصنیفي مزود من خالل ھذه الدراسة أو 

بالرسومات التوضیحیة لیرقات ھذه األنواع كما وتم رسم األنواع الموجودة في األردن 
ووصفھا بشكل مختصر وسجلت المعلومات التالیة لكل نوع من ھذه األنواع: موقع 

ة المترادفة، الصفات جمع العینة األصلیة التي وصف منھا النوع، األسماء العلمی
الشكلیة التشخیصیة للطور الیرقي الرابع، وصف البیئات التي جمعت منھا الیرقات 

وتواریخ  جمعھا وأسماء األنواع التي وجدت تتكاثر معھا، االنتشار في العالم وخرائط 
مفصلة لالنتشار في األردن، وأخیراً عدد العینات التي درست من كل نوع. وضعت 

ت المتعلقة بمكافحة یرقات البعوض والدراسات المقترح إجراؤھا في بعض التوصیا
األردن. 

Viracholaبیوایكولوجي ومكافحة فراشة ثمار الرمان (Deudorix) livia (Klug)
(Lepidoptera: Lycanidae).وسام ممدوح عبیدات ومازن في شمال األردن

الجامعة األردنیة، عمان، األردن.عكاوي. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة،
جراء الدراسة لمعرفة حساسیة صنفین من أصناف الرمان لفراشة ثمار إتم 

الرمان، التغیرات العددیة، حیاتیة الحشرة، المكافحة وھجرة فراشة ثمار الرمان إلى 
وحتى بدایة شھر تموز/یولیو 1998شمال األردن ابتداء من شھر نیسان/أبریل موسم 

أجیال في الموسم الزراعي على 3-2أظھرت النتائج أن لفراشة ثمار الرمان . 2000
الرمان في شمال األردن، وأظھر الصنف الخضاري حساسیة عالیة لإلصابة بالفراشة 

بینما كانت اإلصابة بالصنف %31.8حیث بلغت اإلصابة 1998خالل موسم 
كانت 1999موسم مع وجود فروق معنویة بین الصنفین، وفي %13.1الحالوي 

. ظھرت اإلصابة بالحشرة في األسبوع األول %48اإلصابة في الصنف الخضاري 
إلى وزادت نسبة اإلصابة تدریجیاً حتى وصلت%4من شھر آب/أغسطس وكانت 

. درست حیاتیة الحشرة لكال األول/أكتوبرفي األسبوع األول من شھر تشرین 48%
أظھرت س.251ºدرجة حرارة عندتبر الجنسین في ظروف الحقل وفي داخل المخ

تحت الظروف الحقلیة والمخبریة یوماً 38و 37النتائج أن الذكور تحتاج إلى حوالي 
و 37تحتاج إلى فإنھا ناث اإلللتطور من بیضة إلى حشرة كاملة، على التوالي، أما 

Brachymeriaعلى التوالي.  وقد وجد العدو الحیوي ،یوماً 39 sp. ًعلى متطفال
عذارى فراشة الرمان. أجریت المكافحة الكیماویة لفراشة ثمار الرمان خالل موسم 

سایھا لوثرین، میثومایل، –عن طریق استخدام أربعة مبیدات ھي المبدا 1999
للمبیدات كلوروبیروفیس ودایفلوبینزیرون. وقد بلغت نسبة الثمار الخالیة من اإلصابة 

. قللت جمیع ھذه المبیدات من ، على التوالي%79و%70، %91،%97السابقة
، وعند اجراء المكافحة المیكانیكیة %55اإلصابة الناتجة عن الحشرة مقارنة بالشاھد 

عن طریق تكییس الثمار، ظھر أن تكییس الثمار في األسبوع األول من عقد الثمار 
مكافحة. ظھرت الحشرة في وسط المملكة في منطقة غور الصافي%100أعطى 

واستمرت بالھجرة شماالً حیث ظھرت في 2000خالل شھر نیسان/أبریل لعام 
حزیران/یونیو لنفس العام.شھر األسبوع الثالث من 

Phthorimaea operculellaدراسة تفضیل عثة درنات البطاطا/البطاطس  (Zeller)
(Lepidoptera:Gelechiidae)دن ألصناف البطاطا/البطاطس المختلفة في غور األر

توفیق محمد مصطفى. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة وأحمد أسعد األشقر األوسط.
الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن. 

تم إجراء تجربة في غور األردن األوسط، لدراسة تفضیل عثة درنات 
. 2000و 1999خالل عامي /بطاطسالبطاطا/البطاطس لسبعة أصناف بطاطا

كان أكثر األصناف حساسیة لإلصابة بالعثة، ثم "سفران"ج أن الصنف أظھرت النتائ
األكثر مقاومة لإلصابة "موندیال"و"سبونتا". ھذا وقد كان صنفا "لیزیتا"صنف 

متوسطة "فریزیا"و"دراجا"، "دایاموند"بالعثة. بینما كانت إصابة األصناف 
اإلصابة.

األجنحة التي تصیب أشجار تشابھةحصر ودراسة الوفرة الموسمیة لبعض حشرات م
وعلي 1حمزة محمد الشرقاويفي محافظة الشرقیة، مصر./الحمضیاتالموالح

) قسم وقایة النبات، معھد الكفایة اإلنتاجیة، جامعة الزقازیق، 1. (2مرسي حجاب
جامعة الزقازیق، مصر.،) قسم الحشرات االقتصادیة، كلیة الزراعة2(؛مصر

بھدف حصر 1998/1999و 1997/1998ة  في موسمي أجریت ھذه الدراس
ودراسة الوفرة الموسمیة ألنواع نطاطات األوراق ونطاطات النباتاتات والمّن التي 

(البرتقال أبو صرة والیوسیفي) في محافظة /الحمضیاتتصیب أشجار الموالح
خذ الشرقیة، مصر. أوضحت النتائج المتحصل علیھا باستخدام أربعة طرق مختلفة أل

العینات وھي: المصیدة الشبكیة، العینات النباتیة، المصیدة اللونیة الالصقة والمصیدة 
Empoasca decedensھي:نطاطات األوراقوجود ثالثة أنواع من المائیة  (Paoli)،

E. descipiens (Paoli) وCicadulina chinai (Ghauri) ،ونوعین من
Sogatellaھي:نطاطات النباتات  vibix (Haupt.)وS. furicifera (Horv.) . كما

Aphisھي: المّن من أنواع تم التعرف على أربعة  citricola V.D. (Goot)،
A. gossypii (Glover) ،A. craccivora (Koch) وMyzus persicae (Sulzer) .

وراق كما سجلت نتائج الوفرة الموسمیة لألنواع السائدة ما یلي: بالنسبة لنطاطات األ
ثالثة أجیال في نھایة تشرین األول/أكتوبر، نھایة E. decedensوجد أن للنوع 

جیالً واحداً في نھایة E. descipiensوللنوع دیسمبر، یار/مایو ونھایة كانون األول/أ
جیلین في نھایة تشرین األول/أكتوبر ومنتصف كانون C. chinaiیار/مایو وللنوع أ

ائج الوفرة الموسمیة لنطاطات النباتات كما یلي: للنوعین. وكانت نتدیسمبراألول/
S. vibix وS. furicifera جیلین في منتصف تشرین األول/أكتوبر ونھایة كانون

ویضاف إلى ذلك أن نتائج الوفرة الموسمیة لألنواع السائدة من دیسمبراألول/
ین في منتصف جیلA. gossypiiالحشرات المّن كانت كما یلي: وجد أن للنوع 

.Aتموز/یولیو وللنوع آذار/مارس ونھایة citricola جیالً واحداً في نھایة
آذار/مارس.

بن ضیف هللا، شھناز .وتيرلیلى تازالحالة الصحیة للمواد المخزونة بالجزائر.
المعھد الوطني و؛الجزائر،المحطة الجھویة لوقایة النبات. جمیلة اوھیبوبلعزوقي 
. الجزائر،الحراش،تلوقایة النبا

مواد أساسیة، ونظراً للمكان االستراتیجي التي تحتلھ، تعّد الحبوب المخزونة 
فقد كانت غرض "لعملیة تقییمة صحیة" قام بھا المعھد الوطني لوقایة النبات بمخازن 
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مخزن 612، شملت ھذه العملیة 1993الحبوب على مستوى التراب الوطني في عام 
م. من أھدافھا تسلیط الضوء على الحالة للمواد المخزونة والتعرف في مختلف األقالی

على الحالة الحالیة للمخازن. خالل ھذه العملیة تم التعرف على األعداء التى تصیب 
الحبوب والبقول الجافة، والتي كانت متمثلة بالحشرات واألكاروسات الضارة، حیث 

على مستوى مخازن كل المناطق كانت األكثر انتشاراً على المواد المخزنة وھذا
الممسوحة. بلغ عدد الحشرات الضارة تسعة أنواع، وكان أھم ھذه الحشرات حشرة 

Trogoderma granarium)خنفساء خابرة الحبوب Everts) .

تقویم مخبري أولي حول الفعالیة الحیویة لمستخلصات نباتیة عدیدة 
Tetranychus urticae)ومختلفة ضد األكاروس العنكبوتي ذو البقعتین  Koch)

(Acari: Tetranychidae).سمیر قدسیة. قسم وقایة النبات، ومحمود صبري لبابیدي
كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة. 

أجریت دراسة أولیة مخبریة الختبار التأثیرات المتعددة لمستخلصات نباتیة 
لفة، على آلیات حیویة مختلفةمائیة من ثالثین نوعاً نباتیاً، تابعة لعائالت مخت

صولیاء اعند اإلناث البالغة لألكاروس العنكبوتي ذو البقعتین على نبات الف
(Phaseolus vulgaris L.) من مستخلصات %50. أظھرت نتائج الدراسة أن حوالي

منھا كان تأثیرھا %70األنواع النباتیة قد أبدت تأثیراً ساماً وقاتالً لحیوان التجربة و 
رداً أكثر من كونھا سامة، إذ استمر ھذا التأثیر الطارد لعدة أیام بفعالیة عالیة طا

لمستخلصات بعض األنواع النباتیة، في حین كانت ثباتیة ھذا التأثیر لمستخلصات 
أنواع أخرى ضعیفة. كذلك أبدت مستخلصات بعض األنواع النباتیة تأثیراً مانعاً 

البیض من قبل إناث األكاروس البالغة، وقد تجلت للتغذیة تداخل مع التأثیر على وضع 
العالقة ما بین كمیة الغذاء التي حصلت علیھا إناث األكاروس وقدرتھا على إنضاج 

من األنواع النباتیة المختلفة %40البیوض ووضعھا في مستخلصات أكثر من 
لفة، والمختبرة. لوحظ من خالل الدراسة األولیة أن لمستخلصات أنواع نباتیة مخت

ومتوفرة بكثرة في بیئتنا المحلیة، طاقة كامنة الستعمالھا كمصادر طبیعیة لمواد 
مكافحة سلیمة بیئیاً ونشطة بیولوجیاً وغنیة بتنوع بنیانھا والتي یمكن إدراجھا في 
برامج وقایة مزروعاتنا االقتصادیة من اآلفات األكاروسیة والحشریة الضارة التي 

تھاجمھا. 

رضة وإصالح للتربة في الفول أوراق النیم: عنصر مكافحة لألمسحوق بذور و
، 429محطة البحوث الزراعیة، ص.ب. . یاسر بشیر.السوداني بغرب السودان

.األبیض، السودان
أثر مسحوق بذور وأوراق شجرة النیم على إصابة الفول ة تمت دراس

بمحطة بحوث وعالقة ذلك باإلنتاجیةAzadirachta indicaالسوداني باألرضة 
تم استخدام .1999/2000و 1998/1999، غرب السودان خالل الموسمین األبیض

مسحوق غك120مسحوق بذور، غك120مسحوق بذور، غك60التالیة:جرعاتال
النسبة المئویة للنباتات المیتة نتیجة كانت مسحوق أوراق للھكتار. غك240أوراق و

كذلك كانت أوزان ن تاریخ الزراعة عالیة. اإلصابة باألرضة بعد شھر وشھرین م
الوزن الرطب والجاف في معاملة الشاھد للنباتات التي تم أخذھا بعد نفس المدة (شھر 

ن مسحوق النیم یضیف بعض العناصر أعلى من تلك غیر المعاملة. یعتقد أوشھرین) 
المستخدم أن مسحوق أوراق وبذور النیمخبرياألساسیة للتربة حیث أظھر التحلیل الم

ھذا األثر انعكس كذلك على التوالي، ،نیتروجین%2.85و %3.16یحتوي على 
على تكوین العقد البكتیریة وبالتالي على كمیة الناتج من المحصول، حیث كان عدد 

على بینما ازداد المحصول من الفول السوداني أالعقد البكتیریة في النباتات المعاملة 
كانت الت النیم المختلفة مقارنة بمعاملة الشاھد. كذلك في معام%37.8-%25.9بین 

نتیجة اإلصابة التالفة بعد الحصاد في معاملة الشاھد عالیةنسبة ثمار الفول السوداني
تبقى فعالة في مكافحة وھذه النتائج تشیر إلى أن مسحوق بذور وأوراق النیم.باألرضة

األرضة لمدة تزید عن الثالثة أشھر.

المستخلصات النباتیة لمكافحة حوریات وبالغات الذبابة البیضاء كفاءة بعض
(Bemisia tabaci).نھاد كاظم التمیمي وزاھرة عبد الرزاق ،حسین فاضل الربیعي

بغداد، العراق. ،765الغرباوي. مركز البحوث الزراعیة والبیولوجیة، ص.ب 
یمتم دراسة فاعلیة المستخلص الزیتي والمائي لثمار نبات الن

(Azadirachta indica) والسبحبح(Melia azedarach) على الذبابة البیضاء
(Bemisia tabaci) تم اختبار مستخلصات الثمار على البالغات والطورین الحوریین .

األخیرین المرباة على نباتات الخروع وتحت ظروف المختبر. أظھرت نتائج القتل 
لى األوراق المعاملة مسبقاً باستخدام عدة التراكمي للحوریات والبالغات المدخلة ع

) عبر الوقت تفوق مستخلص نبات النیم ضد %20و 15، 10، 5، 3، 2، 1تراكیز (
%10ساعة عند التركیز 72بعد مرور %100حوریات الذبابة البیضاء إذ بلغت 

ولنفس التركیز بالنسبة لمستخلص نبات السبحبح، كذلك كانت النتائج %90مقارنة بـ 
%60مقارنة بـ %3عند التركیز %100النسبة للبالغات إذ وصلت نسبة الموت ب

ساعة. بلغت نسب 72عند نفس التركیز بالنسبة لمستخلص نبات السبحبح بعد مرور 
ساعة من المعاملة رشاً بالمستخلص الزیتي وھي على 24موت الحوریات بعد 

بالنسبة للبالغات فقد كانت أما،كال النباتینلو%20عند التركیز %100األوراق
%70من مستخلص النیم مقارنة بـ %10عند التركیز %100نسبة الموت 

لمستخلص نبات السبحبح ولنفس التركیز. كما أظھرت نتائج االستخالص المائي لبذور 
نخفاض نسب الموت المتحققة على الحوریات والبالغات فقد تراوحت إكال النباتین 

%65بالنسبة للمستخلص المائي لبذور السبحبح و%35ن نسب موت الحوریات بی
بالنسبة للبالغات عند أعلى %65و %40للمستخلص المائي لبذور نبات النیم وما بین 

على التوالي. مما تقدم یتضح أن ھناك إمكانیة ،تركیز لمستخلص السبحبح والنیم
فحة المتكاملة للذبابة إدخال مستخلصات بذور نباتي النیم والسبحبح ضمن برامج المكا

البیضاء. 

حصر للحلم النباتي وأعدائھ الحیویة من الحلم المفترس على محاصیل الخضروات 
عمران أبو قیلة. قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة في منطقة الجبل األخضر.

عمر المختار، البیضاء، لیبیا.
محاصیل الخضروات علىProstigmataخالل عملیة الحصر للحلم النباتي 

، تم تعریف عدة 1999–1998في منطقة الجبل األخضر في الفترة ما بین العامین 
أنواع من الحلم النباتي والحلم المفترس ووجد بأن أكثر أنواع الحلم النباتي خطورة 

وجد أیضاً بأن كماTetranychidaeوأكثرھا انتشاراً كانت عائلة العنكبوت األحمر 
ختلف باختالف نوع المحصول.أھمیة الحلم ت

ي لتصویره بالمیكروسكوب االلكتروني باستخدام دطریقة جدیدة لتجھیز الحلم الدو
Sputter Coat vaccum drying.2، دیانا أوكور1حسین محمد اسماعیل ابراھیم

معھد بحوث وقایة ،) وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعیة1(. 2كارل شیلدرو
) جامعة فلوریدا مركز ابحاث 2(؛مصر،الجیزة،الدقي،ادي الصیدنارعش،النباتات

،33850طریق محطة التجارب، بحیرة الفرید بوالیة فلوریدا 700وتعلیم الموالح، 
.الوالیات المتحدة االمریكیة

الحلم الدودي دقیق للغایة ویقاس بمیلي میكرون ولذلك فھو شدید الصعوبة 
Critica point dryingوب االلكتروني بالطریقتینلتجھیزه ولتصویره بالمیكروسك

عند تجھیزه بالطریقتین سابقة الذكر یحدث للعینات كرمشة وال . Freeze-dryingو 
جیة للجسم، وذلك بسبب وضع العینة في سلسلة من وتظھر بوضوح الخواص المورفول

كحول ببطء شدید لمدة%100،...30، 20، 10الكحول في تركیزات من 
كما تعمل على إزالة الطبقة الشمعیة الخارجیة للحلم ، ساعة حتى ال تنفجر الخالیا48

نفخ العینة في جھاز ثاني أكسید الكربون وبعد ذلك توضع في مجفف لمدة تثم ـالدودی
،ونیم في جھاز التغلیفیبلی%20وذھب%80ثم یغلف بنسبة 0.1Torr، ساعة24

أمالعملیة ثم التصویر بالمیكروسكوب االلكتروني.التمام اأیام3إلىحتاج یذلك لو
ذھب%80على خطوتین الخطوة األولى وھي التغطیة بنسبة فتعتمدالطریقة الجدیدة 

والخطوة الثانیة توضع العینة المراد ،تحتاج إلى نصف ساعة، وتونیمیبل%20و
سطة بواساعة ویتم التصویر فوراً 3.5لمدة 0.1Torrتصویرھا في مجفف،

المیكروسكوب االلكتروني. ومن ممیزات ھذه الطریقة الجدیدة أننا ال نستخدم أي مواد 
زالة الطبقة الشمعیة الخارجیة لجسم إكیماویة كما في الطریقتین السابقتین تؤدي إلى 

ساعات فقط لتجھیز العینة، 4الحلم الدودي كما أنھا توفر الوقت حیث أنھا تحتاج إلى 
. أیام3یمة فتحتاج إلى بینما الطرق القد

علي . في منطقة سبھا جنوب لیبیاالنخیلحصر ألنواع الحلم المرافقة ألشجار
، سبھا،) جھاز تنمیة وتطویر النخیل1(. 3الزروق الدنقليو2، عمران أبو قیلة1الباھي
؛لیبیا،ضاءیجامعة عمر المختار الب،) قسم وقایة النبات كلیة الزراعة2(لیبیا؛

.لیبیا،طرابلس،جامعة الفاتح،كلیة الزراعة،سم وقایة النبات) ق3(
تعتبر أشجار النخیل من األشجار المھمة في الجماھیریة وقد ھدف ھذا البحث 

وخالل .إلى حصر األكاروسات (الحلم النباتي) وأعدائھا الحیویة من األكاروسات
1998ل الفترة ما بین عملیة الحصر التي تمت في منطقة سبھا جنوب الجماھیریة خال

من الحلم النباتي التابع لرتبة ذات أنواعتبین وجود ما ال یقل عن عشر ،1999وحتى 
غیر المتوسط وقد نتج عن ھذا الحصر ثغور التنفسیة وذات الثغر األمامي، وعدم الثال

غر ثمالحظات مھمة منھا تسجیل أنواع جدیدة من الحلم المفترس التابع لرتبة ذات ال
وسط.المت

على أشجار التفاح ونباتات البرسیم Monacha obstructaتتبع تعداد قوقع البرسیم 
نادیة الھواشي. معھد بحوث وجوزیف متري نخلة، أنطون ولسن تادرس المصري.

وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة، شارع نادي الصید، الدقي 
، القاھرة، مصر.12311

البرسیم من اآلفات شدیدة الخطورة على العدید من النباتات الحقلیة یعتبر قوقع
والخضریة والزینة باإلضافة إلى بعض أشجار الفاكھة. تم تتبع تعداد قوقع البرسیم في 
حدیقة تفاح محملة بالبرسیم المصري في منطقة الصف بمحافظة الجیزة خالل عامین 

. لوحظ تواجد 1999أیلول/سبتمبر حتى 1997متتالین من تشرین الثاني/نوفمبر 
قوقع البرسیم على أشجار التفاح طوال العام بأقصى تعداد خالل الفترة من 

. وكان تتابع النشاط 1999و 1998تموز/یولیو إلى أیلول/سبتمبر -حزیران/یونیو
) ثم %26) یلیھ الربیع (%54الموسمي للقوقع في حدائق التفاح خالل فصل الصیف (

). ویھاجم قوقع البرسیم حقول البرسیم المصري %5وأخیراً الشتاء ()%15الخریف (
منذ بدایة زراعة في تشرین األول/أكتوبر لیصل إلى أقصى تعداد في نھایة الموسم 
البرسیم في شھر أیار/مایو من العام التالي. وكان أقصى نشاط موسمي خالل فصل 

).%11ل الخریف (في حین كان أقل تعداد خال%43) والربیع %46الشتاء (

أبو قردان تحت الظروف المعیشیة Ardeola ibis)األھمیة االقتصادیة لطائر (
حمد عبد أ، 1مجدي ولسن،1حسن الدیب.المختلفة في محافظة كفر الشیخ بمصر

) كلیة الزراعة 2(مصر؛) معھد بحوث وقایة النبات،1(.1أحمد سلیمانو2المجید
، مصر.جامعة الزقازیق
ھذه الدراسة لمعرفة األھمیة االقتصادیة لطائر أبو قردان تحت الظروف أجریت 

یظھر التأثیر المعیشیة المختلفة بمحافظة كفر الشیخ، وكان التأثیر النافع كما یلي: 
ً أالنافع لطائر  بو قردان بالتغذیة على الحشرات الضارة والحیوانات الصغیرة واضحا

احتوت معدة الطیور المصادة بمزارع الفاكھة بمنطقتي الحقول ومزارع الفاكھة حیث 
رضیة والخنافس الحفار والنطاطات والصراصیر األ:ھيأنواع حشریة معروفة9على 

والذباب وثاقبات األرز والدودة القارضة ودودة ورق القطن والجعال باالضافة إلى 
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كما أظھرت النتائج تواجد الحفار والنطاطات فيخرى.أعذارى أنواع حشریة 
عداد أمحتویات معدة الطائر في مناطق الدراسة المختلفة، وبالرغم من تفاوت 

الحشرات والحیوانات الضارة  داخل محتویات معدة الطائر على مدار السنة إال أن 
ھذه األعداد ترتبط بشدة بالعملیات الزراعیة حیث ارتفعت نسبة الحشرات في معدة 

صة في فترة تجھیز األرض للمحاصیل الطیور المصادة من الحقول  الزراعیة خا
أما التأثیر .الشتویة وزراعة القطن وكذلك أثناء انتشار الحشرات على البادرات النباتیة

الخسائر التي یحدثھا في حدائق البرتقال نتیجة فیظھر نتیجة و قردانأبالضار لطائر 
ة على التغذیعلىتعشیشھ على األشجار فیسبب اسقاط األزھار والثمار عالوة

حیث مثلت الضفادع ،الحیوانات النافعة مثل الضفادع واألسماك ودودة األرض
وفي .بمنطقتي مزارع الفاكھة والحقول الزراعیة أعلى نسبة من محتویات المعدة

سماك في محتویات المعدة بأعلى معدل، بینما منطقة المزارع السمكیة وجدت األ
ة األرض ضمن المحتویات واختلفت وجدت الضفادع بنسبة متوسطة ولم تظھر دود

الكفاءة االفتراسیة للطائر في أماكن الدراسة المختلفة، وبصفة عامة كانت الكفاءة 
االفتراسیة لمجموع الحیوانات النافعة واضحة في المزارع السمكیة بالمقارنة بالحقول 

الحشرات بتغذیتھ على بو قردان في كونھ نافعاً أتنحصر أھمیة طائر .ومزارع الفاكھة
نھ أمن محتویات المعدة إال %40.2الضارة والحیوانات الصغیرة والتي تمثل نسبتھا 

یعتبر ضاراً بتغذیتھ على الحیوانات النافعة مثل الضفادع واألسماك ودودة األرض 
ألشجار، حیث یتسبب لضرار التي یسببھا عالوة على األ%59.8حیث كانت نسبتھا 

ا في سقوط األزھار والثمار وحرق األوراق. نتیجة لتواجده وتعشیشھ علیھ

األمراض الفطریة
كفاءة الكایتوسان في استحثاث مقاومة جھازیة مكتسبة ضد مرض ذبول

Fusarium  oxysporumالوعائي المتسبب عن الفطرالبندورة/الطماطم f. sp.
lycopersic.2م الراويفرقد عبد الرحیو2، ایاد عبد الواحد الھیتي1ھادي مھدي عبود .

) قسم 2(؛ بغداد، العراق، 765) دائرة البحوث الزراعیة والبیولوجیة، ص.ب 1(
وقایة النبات، كلیة الزراعة، أبو غریب، بغداد، العراق.

ستحثاث المقاومةالنفذت ھذه الدراسة لتحدید كفاءة الكایتوسان كعامل 
Fusarium oxysporumالوعائي البندورة/الطماطم ضد الفطر المسبب لذبول  f. sp.

lycopersici .الكایتوسان على استحثاث مقاومة جھازیة في ةأظھرت النتائج قدر
ن مستوى المقاومة المستحثة یعتمد على تركیز الكایتوسان أنباتات البندورة/الطماطم و

أعلى مستوى من المقاومة المستحثھ سجل عند .وفترة التعرض وطریقة المعاملة
ملغ/مل في معاملتي رش المجموع الخضري ومعاملة 1.5ان بتركیز استخدام الكایتوس

ملغ/مل) 1.5(ن معاملة البذور بالكایتوسانأالحقلیة بأظھرت نتائج التجار.البذور
ختزل أو معاملة البذور مع رشة واحدة أو رشتین أو ثالث رشات للمجموع الخضري أ

ن كفاءة معاملة البذورأشاھد كما ة بمعاملة الرنمرض الذبول الفیوزارمي مقامعنویاً 
مبید العن كفاءة استخدام معنویاً ختلفبالكایتوسان ورشتین للمجموع الخضري لم ت

الكیمیائي بنلیت. 

Fusarium oxysporumتحدید مجموعات التوافق الخضري للفطر  f. sp. tuberosi
یة الساق في الكائن المسبب لذبول البطاطا/البطاطس، والتعفن الجاف وتعفن نھا

م. ف. راستجار، ھـ. غالدزداني و ب. جعفربور. قسم وقایة النبات، مقاطعة خراسان. 
كلیة الزراعة، جامعة فردوسي في مدینة مشھد، مشھد، إیران.

Fusarium oxysporumعزلة من الفطر 40تم في ھذه الدراسة استخدام  f.
sp. tuberosiھایة الساق في البطاطا/البطاطس المسبب للذبول والتعفن الجاف وتعفن ن

)Solanum tuberosum لتحدید مجموعات التوافق الخضري في ھذا الفطر. وتم (
من مركز البحوث الزراعیة في خراسان في حین قام 40عزلة من أصل 25استخدام 

المؤلفون بعزل العزلة الباقیة. وتبعاً لمزاوجة الطفرات المستخدمة للنترات والتي تم 
، فقد تم تصنیف KMMوPDCا في مستنبت یحتوي على الكلورات، تحریضھ

17)، وأنتمت A ،B ،C ،D ،E ،F ،G ،Hالعزالت في ثمان فئات متوافقة خضریاً (
و A ،Bعزلة مأخوذة من نباتات بطاطا/بطاطس ذابلة إلى المجموعات  20من أصل 

C تعفن الساق إلى عزالت من نباتات تظھر 5. وانتمت الثالث األخرى التي تضم
عزلة المحدثة للتعفن الجاف تنتمي إلى 15. كما تم التأكد أن الـ Eو Dالمجموعتین 
.HوF ،Gالمجموعات 

دراسة فطریات الذبول وعفن الجذور التي تصیب أصول اللوزیات في األردن و طرق 
،باتحفظي أحمد أبو بالن. قسم البستنة ووقایة النومحمود طالب الخطیب.مكافحتھا

، األردن.الجامعة األردنیة،كلیة الزراعة
الجامعة األردنیة ومشتل الخطیب ،أجریت ھذه الدراسة في مختبر كلیة الزراعة

لدراسة 1999ولغایة آب/أغسطس 1998في جرش خالل الفترة من شباط/فبرایر 
الفطریات التي تسبب أمراض الذبول وعفن الجذور على أصول اللوزیات في المشاتل 

وقد تم اختیار ستة مواقع في المملكة ألخذ أصول اللوزیات  وھي جرش، في األردن.
من اللوز والشوبك، حیث جمع أصول مختلفةالشونة الشمالیة، األزرق، بلعما، أم العمد

والكرز المطعم على أصل محلب، GF 677بذريالالبذري، المشمش البذري، الدراق 
عتھا على المشاتل وأخذ عزالت منھا وزراتظھر علیھا أعراض المرض من تلك 

قد تبین أن جمیع ھذه األصول كانت مصابة بفطر أوساط زراعیة مختلفة، و
Fusarium oxysporumالرئیسي لذبول والذي بینت نتائج العزل المخبري أنھ المسبب

والذي جاء في المرتبة Phytophthoraأصول اللوزیات في األردن. كما تم عزل فطر 
نیة من حیث األھمیة كمسبب لعفن الجذور خاصة على أشتال الكرز المطعمة على الثا

Pythiumأصل محلب. أظھرت نتائج العزل المخبري وجود كل من فطریات 

ولكن بنسب أقل من الفطرین VerticilliumوRhizoctoniaوFusarium solaniو 
في شھر F. oxysporumالسابقین. أجریت عدوى اصطناعیة بمعلق فطر 

خمسة مجموعات مختلفة تشمل كل منھا األصول الخمسة أعاله.ل1999شباط/فبرایر
عوملت كل مجموعة على حدة بأحد المبیدات الفطریة التالیة: بنلیت، كریبتونول، 
بریفیكیورن وتاشیجرین. وقد أثبتت النتائج أن البنلیت كان أكثر المبیدات فعالیة في 

أكثر GF 677نت أصول اللوز البذري وأصول الدراق مكافحة الفطر. في حین كا
األصول مقاومة للفطر حیث أظھرت النتائج قلة األعداد من جراثیم الفطر في 
معاملتھما مقارنة بالشاھد لجمیع المعامالت. كما كان أصل المشمش البذري أكثر 

األشتال األصول تحمال للفطر حیث لم تؤدي الزیادة في أعداد جراثیم الفطر إلى موت
المطعمة على ھذا األصل.

محمد زكریا .دراسة ظاھرة الجفاف السریع على أشجار التفاح في الساحل السوري
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، 1(. 2وطفة االبراھیمو1، صباح المغربي1طویل

) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، مركز بحوث 2(؛جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة
.الالذقیة، سوریة

أجریت دراسة حقلیة في بساتین تفاح مصابة بمرض الجفاف السریع في الساحل 
من عینات التربة والجذر ألشجار جنساً 13أنواع فطریات تتبعالسوري، تم عزل

ھي الالذقیة وطرطوس وإدلب، وكانت أكثر الفطریات انتشاراً مصابة في محافظات
FusariumوCladosporiumوAlternaria المعروفة كمسببات ألمراض الجذور

خرى یمكن أن تساھم في أعزلت أنواع ،Fusariumوخاصة النوع الذي یتبع الجنس
تتبع أعفان الجذور مما ینعكس على جفاف المجموع الخضري ومنھا الفطریات التي

والتي تعیش في التربة بشكل رميPythiumوAcremoniumوBotrytisاألجناس
تبین ،ن تتطفل على الجذور عند توفر العائل المناسب. في المكافحة الكیمیائیةأویمكن 

أن معاملة التربة بمزیج من المبید الجھازي بینومیل مع المبید السطحي مانكوزیب ھي 
الفطراألكثر فعالیة بالمقارنة مع المبیدات األخرى. وفي مجال المكافحة الحیویة أظھر 

Trichodermaیة جیدة في منع نمو الفطر فعالFusarium .

المسبب Fusarium oxysporumتعریف السالالت واالختالفات المرضیة للفطر 
أحمد وناجي محمد أبو زیدلمرض الذبول في محصولي الحمص والعدس في مصر.

مصر. ،جیزة،مركز البحوث الزراعیة،محمد حسنین. معھد بحوث أمراض النباتات
Fusarium  oxysporumتالفات المرضیة لعزالت الفطر تم دراسة االخ f. sp.

ciceri)11زلة) وعزالت الفطر عF. oxysporum f. sp. lentis)6 (عزالت
الدراسة أنھ المسببین لمرض الذبول في محصولي الحمص والعدس. وقد اتضح من

F. oxysporumیمكن تقسیم العزالت الممرضة من الفطر f. sp. ciceriى ثالث إل
على رد الفعل لعشرة أصناف مفرقة من الحمص لھذه العزالت وھي ءاً سالالت بنا

األصناف لتعریفھا. كما وساللة جدیدة تحتاج لمزید من"3"والساللة "صفر"الساللة 
.Fلوحظ أن ھناك اختالفات مرضیة واضحة بین عزالت الفطر   oxysporum f. sp.

lentisلعدس وأمكن تقسیم العزالت إلى خمس سالالت. المسبب لمرض الذبول في ا

عند الفطر (UV)ت بیوكیمیائیة بواسطة األشعة الفوق بنفسجیةاحداث طفرإ
Fusarium oxysporumالمسبب لذبول الحمص f. sp. cicerisوتحدید الصفات

قسم علم . غزالنھدى بورغدة وعنتر.المورفوزراعیة والممرضھ لألفراد الطافرة
.الجزائر، الحراش،المعھد القومي للعلوم الفالحیة،تالنبا

Fusariumإن معاملة أبواغ عزلتین من الفطر المسبب لذبول الحمص
oxysporum f. sp .cicerisة بواسطة األشعة الفوق بنفسجی(UV) أدت إلى الحصول

مو في ه األفراد الطافرة غیر قادرة على النذھأصبحت على أربع طفرات بیوكیمیائیة. 
للنمو والمعني بالطفرة ضروریاً أصبحي ذالعنصر الیفا أضإذوسط معدني إال 

المحدثة. الدراسة المورفوزراعیة للعزالت أظھرت تباینا معتبرا بین العزالت الطافرة 
ا االختالف خص لون ومظھر المشیجة فوق مختلف األوساط ذوالسالالت البریة. ھ

انخفاض محسوس في عدد األبواغ لوحظالزراعیة المستعملة في الدراسة،
ملحوظاً ماكروكنیدیا ومیكروكنیدیا مصحوبا بتغیر في الشكل والحجم. كما سجل تأخراً 

في سرعة نمو األفراد الطافرة مقارنة مع السالالت البریة فوق مختلف األوساط 
نبات الزراعیة المستعملة. إن اختبار القوة العدائیة لمختلف العزالت على سالالت من

للقوة العدائیة محسوساً الحمص ذات حساسیة معروفة لذبول الحمص بینت انخفاضاً 
لألفراد الطافرة مقارنة مع السالالت البریة.

كریم محمد الطائي يعل. العراقلفحة االسكوكیتا على الحمص في محافظة نینوى
،موصلالة جامع، قسم وقایة النبات،كلیة الزراعة والغابات. حمدأجاسم محمد و

العراق.
ن مرض لفحة االسكوكیتا على الحمص یتسبب عن الفطر أبینت الدراسة 

Ascocchyta rabiei (Pass.) Labr. محصول على مراض الخطیرة جداً حد األأوھو
الحمص في محافظة نینوى. أظھرت نتائج المسح الحقلي في عدة مناطق من المحافظة 

ن نسبة ، أ1996/ مایو من عام وأیارریل/ أبونیسان/ مارسذارآاألشھرخالل 
ظھر اختبار القدرة  االمراضیة  لعزالت الفطر أ، %100-20اإلصابة تراوحت بین 

والبذور وبقایا النباتات من مناطق ونفرع والقرالمختلفة المعزولة من الوریقات واأل
ن أتبین كذلكعلى إصابة بادرات الحمص،ن لھذه العزالت قدرةأمختلفة من المحافظة 

مراضیة لھذه العزالت على القدرة اإلربع سالالت فسیولوجیة من خالل اختبارأللفطر 
في إصابة راً شد السالالت ضرأ"ب"اً  من الحمص وتعد الساللة قثناعشر صنفاً مفرأ
ولم Cicerمتخصص في إصابة جنس الحمص A. rabieiن الفطر أصناف الحمص وأ

یجاد الطور إخرى المستخدمة. تم نواع النباتات األإصابة على أأعراضیة أتظھر 
Mycosphaerellaنھ أالجنسي للفطر على rabiei للطور الجنسي ول تسجیلأویعد ھذا

ن أظھرت نتائج المقاومة أمھماً في دورة حیاة الفطر. اً للفطر في العراق ویلعب دور



)2000(2، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 96

نتائج جیدة في حمایة عطتأ"تكتو"و"فنست"و"بنومایل"معاملة البذور بالمبیدات 
بات، بینت نتائج تأثیر الرش نالبادرات من اإلصابة بالمرض فضالً عن زیادة نسبة اإل

كفأ المبیدات أتر ماء كان یمل /ل2.5تركیز" 500برافو"ن المبید أبالمبیدات الفطریة 
. من خالل غربلة مجموعة من التراكیب الوراثیة  تم "45-مدایثین "تاله المبید 

505ربعة تراكیب وراثیة من الحمص مقاومة للمرض وھي دجلة وإباء ألتوصل إلى ا
.FLIP-89-67و 510و 

Didymella fabaeالتسجیل األول للفطر  Jellis & Punithalingam الطور الجنسي
Ascochyta fabaeللفطر  Speg. المسبب لمرض لفحة األسكوكیتا على الفول في
المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق .كبابيبسام بیاعة وسھام. سوریة

.حلب، سوریة،5466.بالجافة، ایكاردا، ص.
Ascochyta fabae.تعد لفحة األسكوكیتا التي یحدثھا الفطر  Speg من

مراض الخطرة الشائعة على زراعات الفول في مناطق الشرق األوسط، اوروبا، األ
ولة مالبقایا النباتیة، والبذور المصابة، واألبواغ المحوتعد .كندا، استرالیا ونیوزیلندة

سجل الطور الجنسي .مع الریاح ورذاذ المطر المصادر الرئیسة للعدوى بالمرض
للمرض  مرة واحدة فقط في انكلترا، ودعم وجوده التنوع المسجل في مجتمعات الفطر 

مصابة بشدة بالفطر فول یقانجمع س1999عامتم في تموز/ یولیو.اندفي كندا وبول
A. fabae ًا من مزرعة تل حدیا، سوریة. وكانت ھذه النباتات قد أعدیت اصطناعی
عزالت للمرض، كان قد تم جمعھا من مناطق مختلفة من سوریة في الفترة بخلیط من
العدوىفي یقانة في الظل. استخدمت ھذه السظ، ومحفو1998-1996ما بین 

2000كانون الثاني/ینایر وكیتا لھذا العام. وفي نھایةلمشتل لفحة األسكةاالصطناعی
یقانجمع بعض السبدأت أعراض المرض بالظھور على الصنف الحساس، أعید

.ة بحثاً عن االثمارات الجنسیة للفطرالمكبر، وفحصت تحت العدوىالمستخدمة في 
ي كانت قیمھا وأجریت قیاسات بیومتریة لألجسام الثمریة والزقاق واألبواغ الزقیة، الت

مماثلة لتلك المسجلة في انكلترا، فصلت أجسام ثمریة مفردة من السوق المجموعة 
ساعة، 24وبعد .غار المائيعلى غطاء طبق بتري یحوي مستنبت اآلوثبتت داخلیاً 

فحصت األطباق تحت المكبرة، وحدد مكان أبواغ زقیة مفردة على سطح المستنبت. 
نبتة والمستعمرات المتطورة عنھا إلى مستنبت مستخلص وتم نقل األبواغ الزقیة الم

س، تطورت 20أیام من التحضین عند7وبعد .أغار-دیكستروز–الفول بذور 
تم اجراء اختبار المقدرة A. fabaeعلى المستنبت األخیر مستعمرات نموذجیة للفطر 

104×25ز االمراضیة لكل من العزالت المتحصل علیھا، برش معلقات منھا بتركی

، ظھرت العدوىیوماً من 15. وبعد 4بوغة/مل على نباتات فول من الصنف جیزة 
یعد ھذا التسجیل األول للفطر في .على النباتات األعراض الممیزة لإلصابة باللفحة

سوریة، ووجوده دلیل واضح على مقدرة الفطر على تطویر أنماط مرضیة متغیرة في 
ئج آثار في برامج تربیة الفول لمقاومة المرض. وستكون لھذه النتا.مجتمعاتھ

دراسة بعض طرق مكافحة مرض العفن األبیض على نبات الفلیفلة المتسبب عن 
Sclerotinia sclerotiorum. كلیة الزراعة،قسم التربة،.حمد البلخيأمصطفى

.جامعة دمشق، سوریة
Sclerotinia sclerotiorumتصاب أنواع عدیدة من النباتات المزروعة بالفطر 

یة (البیوت معات المحاالذي یسبب العفن األبیض خاصة في الظروف البیئیة للزر
ولقد ركزت الدراسة على فطر العفن ، البالستیكیة) ومن ھذه النباتات نبات الفلیفلة

ة بتلویث التربة بالفطر الممرض وأخذت القراءة یصطناعإلاألبیض، وذلك بالعدوى ا
جزاء النبات المصابة أالبقع على مختلف ظھور وذلك بعد،عدوىسبوعین من الابعد 

ذ أدت إلى إ،وتدھوره. أظھرت معاملة میتام  صودیوم قبل الزراعة فعالیة كبیرة
مقارنة بالشاھد وكما أظھرت المعاملة ببخار %100حمایة النباتات من المرض بنسبة 

ستخدام الحث إن ألدراسة نفس النتیجة، كما بینت اس˚90-80الماء بدرجة حرارة
الطبیعي (تورب) في المشاتل یساعد على الحصول على شتالت مبكرة وسلیمة، وال 

اإلحتیاطات الالزمة بعدم تلوث النباتات خارجیاً بمسببات األمراض. سیما عندما تؤخذ
مراض النبات ذات األصل أفي مكافحة ستعماالً إھذه الطرائق ھي األكثر تبقى

نتاج الخضار في الظروف البیئیة إتعتبر من الطرائق الھامة والمفیدة في الترابي، وكما
للزراعات المحمیة.

الفطرلنباتات البندورة/الطماطم ضدالمناعة المستحثة كیمیائیاَ 
Verticillium dahliae.قسم البستنة ووقایة النبات، . اددوأحمد الراحسان سویدات

.األردن، الجامعة األردنیة
اسة تأثیر االضافة الورقیة لفوسفات البوتاسیوم والمعاملة الجذریة تم در

على (Lycopersicon esculuntum)إلى نباتات البندورة aminobutyric-3بحامض
تحت ظروف البیت الزجاجي باستعمال بادرات Verticillium dahliaeفطراإلصابة ب

بتركیزV. dahliaeالفطر یوماً بلقاح20أسابیع. لقحت النباتات بعمر 4بعمر
1x106.عدد األوراق والنباتات أطوال كال المركبین زیادة في أظھركونیدیا/مل

في مقدار انتشار المرض (عالمات الذبول) والوریقات. شوھد أن ھناك انخفاضاً 
بكال المادتین، ولكن التي عوملتوالوزن الطري لجذور نباتات البندورة/الطماطم في 

ك فروق معنویة في الوزن الطري للمجموع الخضري بین الشاھد لم تكن ھنا
.األخرىوالمعامالت 

على إصابة وانبات ووزن بذور Ascochyta rabeiبالفطر رونتأثیر إصابة الق
قسم وقایة النبات، . احمد وعلي كریم الطائيجاسم محمد .الحمص وإصابة بادراتھ

.ام العلیل، العراقكلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، حم

على بذور الحمص ونجریت دراسات حقلیة ومختبریة لتأثیر شدة إصابة القرأ
الحمص بالفطر ونن اإلصابة الشدیدة لقرأوإصابة بادراتھ في نینوى بالعراق. 

Ascochyta rabei (Pass.) Labr. لبذور لزادت بصورة معنویة النسبة المئویة
نبات وسرعتھ، وكذلك وزن النسبة المئویة لإلالمصابة، وأدت إلى خفض شدید في

نسب مئویة ونالبذور في الصنفین المحلي ورافدین ونتج عن اإلصابة الخفیفة للقر
ظھرت نتائج الفحص المختبري عدم أإلصابة بذور كال الصنفین. (<10%)منخفضة 

كافة اختالف الصنفین عن بعضھما احصائیاً في النسبة المئویة للبذور المصابة في 
الشدیدة اإلصابة من الصنف المحلي ونن بذور القرأ. ونمستویات شدة إصابة القر

على التوالي.،%42و %31عطت بادرات مصابة بنسب أوالصنف رافدین 

حسام .عھا في سوریةزعلى القمح وتو(Septoria)السبتوریا حصر أمراض
یة النبات، كلیة الزراعة، ) قسم وقا1(. 3وعمر فاروق المملوك2، بسام بیاعة1عبیدو

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 2(؛ جامعة حلب، حلب، سوریة
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة 3؛ (حلب، سوریة5466ب (ایكاردا) ص.

.دمشق، دمشق، سوریة
أجري حصر لمرض التبقع السبتوري على أوراق القمح خالل الموسمین 

في أھم مناطق زراعتھ في سوریة، ولوحظ 1996/97و 1995/96راعیین الز
انتشار المرض في اكثر من ثلثي الحقول الممسوحة سواء المرویة منھا أو البعلیة، 

الممرض الرئیس المتسبب في احداث اإلصابة في جمیع Septoria tritciكان الفطر 
من الحقول، مشاركا في عدد S. nodorumمناطق الحصر، ورصد وجود الفطر 

بمفرده. بلغ أعلى متوسط لنسبة اإلصابة الفطر األول في احداث اإلصابة ونادراً 
) في منطقة الغاب، حیث وصلت مستویات اإلصابة في بعض %61بالمرض (

.Sالحقول إلى درجات عالیة من الشدة (إصابة السنابل). وسجل تردد ملحوظ للفطر
nodorumة مع المناطق األخرى للحصر. وكان متوسط نسبة في تلك المنطقة مقارن

رغم وصول نسبة اإلصابة بالمرض في كل من حوضي الفرات والخابور منخفضاً 
كما لم تكن للمرض ،%75اإلصابة في بعض حقول تلك المناطق إلى ما یزید عن 

.Sأھمیة واضحة في كل من منطقتي المالكیة وشمالي سوریة. سجل وجود الفطر 
nodorum 1984ثناء حصر المرض في سوریة خالل مواسم أفي حقلین فقط-

ول تسجیل أیعتبر بمثابةال أن وجوده في بعض الحقول الممسوحة حالیاً إ، 1988
4إدلب (-حقول) وحلب5النتشاره في مواقع جدیدة في سوریة: منطقتي الغاب (

لمواصفات خر في رأس العین. تماثلت اآوفي حقل واحد في القامشلي و،حقول)
المزرعیة لعزالت الفطرین المجموعة من مختلف مناطق الحصر باستثناء اختالف في 

تدرج من الوردي الفاتح إلى الكریمي الداكن، وتباین S. triticiلون عزالت الفطر 
عزالت الفطر لفتیوماً، واخت37-6زمن تغیر اللون إلى االسود، الذي تراوح ما بین

S. nodorum الذي استغرقتھ لتشكیل األوعیة البكنیدیة والذي تراوح ما بین في الزمن
ن یولى الوضع الجدید للمرض أھمیة خاصة في برامج تربیة أیوماً. ویجب 16- 7

أصناف القمح المقاومة للمرض.

عبد الرحمن خفتھ وأحمد تدھور أشجار التفاح في سلسلة جبال الساحل السوري.
لب، حلب، سوریة.األحمد، كلیة الزراعة، جامعة ح

في مناطق زراعة التفاح في 1996-1999أجریت ھذه الدراسة خالل الفترة 
%21سلسلة جبال الساحل السوري من محافظتي الالذقیة وطرطوس حیث یزرع فیھا 

ملیون شجرة. تتعرض 15من اجمالي أشجار التفاح في سوریة البالغ عددھا حوالي 
نذ سنوات إلى ظاھرة مرضیة أدت إلى ھذه الشجرة من صنف جولدن دیلیشیس م

منطقة رئیسة لزراعة التفاح، 17تدھورھا ومن ثم موتھا، إذ رصدت في بساتین 
في بعض البساتین. أمكن عزل المسبب %80وصل فیھا نسبة األشجار المتأثرة إلى 

. تبدو Phytophthora cactorumودراسة قدرتھ اإلمراضیة وحدد على أنھ فطر 
كل اصفرار األوراق وتساقطھا وموت الشجرة تراجعیاً بدءاً من األعراض على ش

أطراف األفرع حتى تشمل كامل الشجرة خالل مدة ال تتجاوز العامین، ویترافق ذلك 
مع ظھور تعفن في الجزء السفلي من الساق ومنطقة تاج الشجرة وجذورھا. درست 

ابة في محافظة الالذقیة المعدیة للممرض في تربة بعض البساتین المصكثافة الوحدات 
وحدة مشكلة لمستعمرة. كما بینت الدراسة ارتفاع المحتوى 210-59فتراوحت ما بین 

الرطوبي في ھذه البساتین بسبب ري أشجار التفاح في تلك المواقع خالل فترة 
آب/أغسطس بقصد زیادة حجم الثمرة، األمر الذي یشجع على زیادة –تموز/یولیو 

دیة للممرض في التربة وانتشارھا ومن ثم زیادة شدة المرض على عدد الوحدات المع
الشجرة.

التعرف على الفطریات والبكتیریا المحمولة بالبذرة والمصاحبة لبعض بذور 
عبد الكریم محمد عامر ومجدي جاد الخضروات المستوردة وتأثیرھا على االنبات.

، البیضا، لیبیا.919ص. ب الرب السمان. قسم وقایة النبات، جامعة عمر المختار،
في تجربة مخبریة أجریت في الجبل األخضر بلیبیا لتقییم البذور المستوردة 
والتي تشمل كل من الفجل والسلق والفاصولیاء والبصل والخس والخیار والقرنبیط 
والبطیخ والطماطم/البندورة والفلفل حصل علیھا من ثالث مصادر مختلفة،  أظھرت 

طریات والبكتریا المحمولة بالبذور المعاملة بھیبوكلوریت الصودیوم النتائج قلة الف
على ورق ترشیح معقم بالمقارنة بغیر المعاملة. تم حساب نسبة اإلنبات %5تركیز 

ونسبة البذور المصابة لكل عینة من البذور وأظھرت النتائج وجود اختالفات معنویة 
عزلة بكتیریة وتم تعریفھا إلى 224عزلة فطریة و 377بین األصناف. أمكن عزل 

Rhizoctonia:مستوى األجناس وتنتمي الفطریات إلى سبعة أجناس ھي
، MucorوFusariumوAspergillusوAlternariaوRhizopusوPenicillumو 

.PseudomonasوXanthomonasوErwiniaوثالثة أجناس من البكتیریا ھي: 
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حبوب تثأللتیة التلقیح لمرضي الطرف األسود وغربلة سالالت من القمح القاسي ذا
) كلیة الزراعة، جامعة 1(. 2میلودي نشیطو2سھام اسعد،1مدأحمد االح.القمح

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة، 2(؛ حلب، حلب، سوریة
.حلب، سوریة،5466.بص.ایكاردا، 

ساللة ذاتیة التلقیح من 243ل تقویم رد فع1999و 1998تم خالل عامي 
.حبوب القمحتثأللاسع لمرضي الطرف األسود وتالقمح القاسي في الجیل الثامن وال

من ساللة 131و1من الھجین جنة خطیفة/ شاملةسال112تلك السالالتشكلت
السنابل تمت عدوىكوریفال. /Triticum  dicoccoides/الھجین الرجعي كوریفال

سود مؤلف من الفطور التالیة:لقاح المعدي لمسببات مرض الطرف األبخلیط من ال
Fusarium graminearumوStemphylium sp.وAlternaria alternata

Cladosporiumو sp.و.Cochiliobolus sativus تدریج قیاسي مناستعمل
یدة التأثر. شد= الحبة5= الحبة السلیمة و 0حیث ،لتقییم رد الفعل ازاء المرض5- 0

على التوالي، ذات رد فعل ساللة في عامي الدراسة،18و 16أظھرت النتائج وجود 
في رد فعلھا المقاوم في اً ساللة منھا استقرار12مقاوم في الھجین األول، وأظھرت 

م في وساللة ذات رد فعل مقا22كال الموسمین. أما سالالت الھجین الثاني فظھر فیھا 
النتائج إلى أن التوریث الكمي لعب دوراً في ھذا الھجین، كما ظھر . وتشیر1998عام 

جلیاً دور المورثات التكمیلیة المسؤولة عن مقاومة مرض الطرف األسود حیث 
بھذا المرض في الھجین جنة إلصابةظھرت ردود أفعال واضحة باتجاه القابلیة ل

بوضع ةصطناعیإلاىالعدوتفنفذ، حبوب القمحتثألل .  أما مرض1خطیفة/ شام 
صیص أثناء الزراعة في الدفیئة أفي كل Anguina  triticiعشرة ثآلیل من 

سالالت ذات رد فعل عالي المقاومة، كما 7و40أظھرت النتائج وجود .البالستیكیة
/وكوریفال1سالالت ذات فعل مقاوم وجدت في كل من جنة خطیفة/ شام8و26كان 

T. dicoccoides،لإلصابةالقابلیة :وكانت نسب المقاومةعلى التوالي،/ كوریفال
التوالي. ،في كال الھجینین على3:1و1:3تساوي 

السالالت الفیزیولوجیة والقدرة االمراضیة لفطر الصدأ األصفر على القمح في 
) كلیة الزراعة، جامعة 1(. 2يیحیاوعمر و1محمد شفیق حكیم.سوریة ولبنان

، المركز الدولي ) مخبر األمراض، قسم األصول الوراثیة2(؛حلب، حلب، سوریة
.حلب، سوریة، 5466، ص.ب. الجافة (ایكاردا)للبحوث الزراعیة في المناطق 

صداء القمح في المناطق الباردة أیعتبر الصدأ األصفر من أھم أمراض 
تكرر ظھور ھذا المرض خالل العقدین ،والرطبة وفي منطقة الشرق األوسط

في 1988ین، وأدى في بعض المواسم إلى خسائر كبیرة كما حدث في موسم الماضی
ھدفت الدراسة إلى مراقبة المجتمع .في تركیا1991لبنان وفي1994سوریة و

الطبیعي لفطر الصدأ األصفر وتحدید السالالت الفیزیولوجیة السائدة في سوریة 
و1998خالل موسمي )صنفاً و ساللة41(تمت زراعة مجموعة األصناف .ولبنان
في لبنان التابعة تربل سوریة ومحطةفي)(ایكارداا دیمحطة تل حل منفي ك1999

تم تقویم النباتات حقلیاً . 1999ضیف موقع ھیمانا في تركیا في موسم أ، كما إلیكاردا
وجمعت أوراق مصابة بالمرض من األصناف التفریقیة في كال مرحلة االنبات في

فھا صاستخدمت مجموعة األصناف التفریقیة كما و.سوریة ولبنانالموسمین من 
1972Johnson et al.،. وتحلیل قدرتھا االمراضیة تم تحدید السالالت الفیزیولوجیة
صفر ألن المجتمع الطبیعي للصدأ اأأظھرت النتائج الحقلیة ب.ظروف متحكم بھاضمن

، SD، 10، 7، 6المقاومة ((Yr)مورثات في سوریة ولبنان كان قادراً على مھاجمة
SU+ ،9+ ،7+ ،6 ،8+ ،2 ،2 ،18 ،9 وA ( في لبنان الطبیعي وتمیز المجتمع

ارت النتائج أشكما ،Vilmorin 23في الصنف 3Vبقدرتھ على مھاجمة المورث 
المقاومة (Yr)الحقلیة في تركیا إلى قدرة المجتمع الطبیعي على مھاجمة مورثات

)6 ،7 ،SU+ ،6+ ،7 ،8 ،9 ،18 ،2 وA.(وجود عدد ظھرت الدراسة المخبریة أ
فيبعض تلك السالالت وجد،الفیزیولوجیة في كل من سوریة ولبنانمن السالالت 

درة على االق172E146خر وجد في قطر واحد فقط، فالساللة ألكال القطرین والبعض ا
ظھر أن اضیةولدى تحلیل القدرة االمرط.سجلت في لبنان فق3Vمھاجمة المورث 

كانت األكثر امراضیة، 230E150كانت االقل امراضیة، بینما الساللة 6E0الساللة 
.1998/1999شخصت عام 

رنا .سوریةلمسح حقلي لمرض عفن الجذور الشائع على القمح والشعیر في شما
النائب، عمر یحیاوي وأحمد األحمد. المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق 

.حلب، سوریة5466ب ة (إیكاردا) ص.الجاف
حقالً موزعة في أھم 65أجري مسح حقلي لمرض عفن الجذور الشائع في 

حقالً) في 53حقالً) وحلب (12مناطق زراعة القمح والشعیر بمحافظتي إدلب (
عندما كانت النباتات في طور . 1999شمالي سوریة وذلك خالل شھر أیار/مایو 

كان متوسط نسبة انتشار المرض Zadoksعلى مقیاس (GS=85-87)النضج العجیني 
في حقول الشعیر بصورة عامة أعلى نسبیاً مقارنة مع حقول القمح في كلتا 

ن الفطور أالمحافظتین. أشارت نتائج العزل من منطقتي التاج والسالمیة تحت التاجیة 
Cochliobolus sativus (Anamorph Bipolaris sorokiniana) و.Fusarium spp

%60و %50بمعدل C. sativus، حیث وجد الفطر كانت األكثر تردداً 
Fusariumو  spp.في محافظتي ادلب وحلب، على التوالي.%64و %83بمعدل

) %48) مقارنة مع الشعیر (%75أكثر تردداً على القمح (C. sativusوكان الفطر 
Fusariumفي محافظة حلب، بینما تردد  spp.83أعلى على الشعیر (بنسبة% (

متساویاً C. sativusأما في محافظة إدلب فكان تردد الفطر .)%42مقارنة مع القمح (
Fusarium.) بینما وجد %50على كال المحصولین ( spp بنسبة عالیة على الشعیر

وقد یكون للظروف البیئیة دور في انتشار . على القمح%67) ولم یتعد نسبة 100%(
لمسببة للمرض وتأثیر في نسب ترددھا. العوامل ا

منذر .الطرز الوراثیة ومصادر المقاومة للتفحم المغطى على القمح في سوریة
مخبر األمراض، قسم األصول الوراثیة، المركز الدولي .مر یحیاويوعالنعیمي

.حلب، سوریة5466ب للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا) ص.
فحم المغطى على القمح من األمراض الواسعة االنتشار یعتبر مرض الت

Tilletia laevisر ھما: سیا وشمال افریقیا ویسببھ نوعان من الفطآفي منطقة غرب 
حیث یفضل األول األقماح الطریة في حین یوجد االثنان بنسب .triticiTilletiaو

بي على البیئة والصحة ثیر سلأللكیماویات  تأن ما بمتقاربة في األقماح الصلبة. و
مقاومة كأفضل الف اصناألراعة زحجام المزارعین عن استعمالھا جعل إالعامة و

طرق لمكافحة لمرض التفحم وأكثرھا اقتصادیة وسالمة للبیئة، لھذا فمن المھم معرفة 
التغیرات الممكن حدوثھا في قوة المسبب المرضي وفعالیة مورثات المقاومة الموجودة 

صنف من القمح الشتوي، 18صنف تفریقي من القمح الربیعي و15في بشكل مشترك 
لمعرفة 1:1لھذا أجریت عدوى صناعیة لبذارھا ومن خلیط لكال نوعي الفطر بنسبة 

مراضیة إلفاعلیة مورثاتھا ولكشف التغیرات الممكن حدوثھا في القوة ا
لةة غربعملی99/ 1998و 98/ 1997للمسبب المرضي. أجریت خالل الموسمین 

مدخالً من القمح الطري شملت اآلباء 629من القمح الصلب و مدخالً 535لـ 
المستخدمة في التھجینات والمدخالت التي ھي في مرحلة الغلة المتقدمة. ولقد أظھرت 

فعاالن ضد يفي األصناف التفریقیة من القمح الربیعBt8و Bt5ن المورثاتأالنتائج 
والمجموعتان من Bt8و Bt1 ،Bt5المورثات نت المسبب المرضي في حین كا

فعالة في األصناف التفریقیة الشتویة. كما Bt3 ،7 ،8و Bt8 ،9 ،19المورثات
متوسطة المقاومة من مجموع 24كانت مقاومة ومدخالً 16الغربلة أن ةأظھرت نتیج

مدخالً من القمح الطري كانت مقاومة13و15أصناف القمح الصلب في حین أن 
شارة إلى أن نسبة المقاومة في المدخالت وتجدر اإل. على التواليومتوسطة المقاومة،

وكذلك %9فاصبحت %5كانت تزداد من موسم آلخر حیث كانت في القمح القاسي 
في القمح الطري.%6إلى %2ارتفعت من 

SclerotianaوRhizoctonia  solaniمقارنة لطرق االعداء بالمعقد المرضي 
erotiorumscl1بسام بیاعة.الذي یصیب العدس تحت ظروف الدفیئة البالستیكیة

) كلیة الزراعة، 2(؛حلب، سوریة5466.ب ) ایكاردا، ص1(. 2وشھال عمرایھ
.جامعة حلب، حلب، سوریة

نفذت تجربة تحت ظروف الدفیئة البالستیكیة الختبار تأثیر طریقة االعداء 
اثیة للعدس إزاء مرضي التعفن الرطب للجذور وتوقیتھا في تقویم األصول الور

Rhizoctonia solaniالمتسبب عن الفطر  Kuhn ومرض تعفن الساق المتسبب عن
Sclerotinia sclerotiorumالفطر  (Lib.) de Bary ، استخدمت في التجربة ثالثة

ILL 6994 ،ILL 5883أصناف من العدس تختلف في حساسیتھا للمرضین وھي
عداء باالضافة للشاھد غیر المعدي وھي اإلءعداإوجربت ثالثة طرائق ILL 2130و 

باألقراص وقت الزراعة، االعداء باألقراص في طور البادرة، واالعداء بالمعلق 
نبات، ذبول ما قبل االنبثاق، ذبول ما بعد أخذت قراءات اإل.الفطري وقت الزراعة

عداء النتائج بأن طریقة اإلاالنبثاق، وشدة اإلصابة على فترات دوریة. أظھرت
باألقراص والمعلق الفطري وقت الزراعة تخفض النسبة المئویة لالنبات ونسبة ذبول 
ما قبل االنبثاق مقارنة ببقیة الطرائق، في حین كانت نسبة الذبول ما بعد االنبثاق أعلى 
في طریقة االعداء باألقراص في طور البادرة مما ھو علیھ في بقیة الطرق ولكن
بدون فروقات معنویة. وكانت شدة اإلصابة أعلى في طریقة االعداء باألقراص وقت 
الزراعة وفي طور البادرة مقارنة بطریقة االعداء بالمعلق الفطري وقت الزراعة. 
وأدت معاملة البذور بالمبید فیتافاكس إلى تحسین نسبة االنبات بشكل معنوي وخفض 

ھري. وسیفاد من ھذه النتائج في غربلة األصول نسبة ذبول ما قبل االنبثاق بشكل ظا
الوراثیة للعدس إزاء ھذین المرضین وفي المكافحة المتكاملة لھما.

.حمدماجد األومحمد نذیر موصلي.مرض اسوداد أفرع العنب في جنوب سوریة
.دوما، دمشق، سوریة،113ص.ب. مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة،

وب سوریة (محافظة السویداء) بمرض فطري تصاب شجرة العنب في جن
تظھر أعراضھ على جمیع أجزاء الشجرة فوق سطح التربة مثل البراعم الحدیثة 

تتلون األجزاء المصابة باللون البني .والطرود الھیكلیة والجذور وینتشر بشكل وعائي
بب اتم ثم االسود وتنتھي األشجار المصابة إلى الجفاف والموت. یسقالفاتح ثم ال

Phialophora meliniiالمرض فطر ناقص لھ شكلین كونیدیین، الشكل الھیفي ویسمى 
من الخشب ویعزل دائماً ،وھو یلعب الدور الرئیسي في إحداث ونشر اإلصابة

وفي المصاب سواء كان غضاً أو جافاً، والشكل البكنیدي یتكون على الفروع الجافة
Phomaلنبات في طور التشتیة ویسمى ماكن القروح وتزداد كثافتھ كلما دخل اأ

syriaca،اختبار القدرة االمراضیة للفطر يأجرPh. melinii وتم التأكد من أنھ یسبب
المرض.

تلون بذور عباد الشمس وعالقتھا بصفات الجودة وإنتاج السموم الفطریة وأمراض 
3لساترمحمد عبد او2محمد حسن عبد الرحیم،1. محمود كمال عرفةموت البادرات

، الجیزة، مركز البحوث الزراعیة،) معھد بحوث أمراض النبات1. (1و أ. زھرة 
)  كلیة 3(؛مصر،جامعة أسیوط،قسم أمراض النبات،)  كلیة الزراعة2(؛مصر
صر. ، مجامعة أسیوط،قسم النبات،العلوم

تم عزل ستة عشر نوعاً من الفطریات من مكون البذرة الملون 
وجد ارتباط بین أعداد الفطریات المعزولة ودرجة حیثسبیرم)، (الغالف أندو

اللون على أجزاء البذرة، وكانت أكثر الفطریات تكراراً في العزل ھي:
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Necteria haematococcaوAlternaria alternataوGibberela baccata
نقص . تأثرت صفات الجودة في البذرة الملونة مثلAspergillus parasiticusو

الزیت، وزن األلف حبة، وزاد المحتوى من األحماض الدھنیة ونسبتي البروتین 
الحرة. احتوى غالف أندوسبیرم البذرة ذات اللون األسود الغامق على أعلى تركیز من 
السموم الناتجة بالمقارنة بالمكونات الحمراء الخفیفة أو العادیة. قدرت سموم 

من األندوسبیرم والغالف كلرالیون، الزیرالیول في االلترنانول، األفالتوكسین، الزی
ذو اللون األسود الغامق عدا السم األخیر فوجد في أنسجة األندوسبیرم فقط. أما مكون 

غالف ذو اللون األحمر الخفیف احتوت على سموم الزیرالیون، الالبذرة أندوسبیرم و
سموم األفالتوكسین علىأیضاً الدیوكس نافلیول، لكن أنسجة األندوسبیرم احتوت

والزیرالیول. البذور العادیة احتوت على أقل تركیز من سموم االلترنانول والدیوكس 
الصناعي للبذور السلیمة بالفطریات األكثر انتشاراً نقصاً في ت العدوىنافلیول. أحدث

إنباتھا، وزیادة في كالً من نسبة مھاجمة الفطریات لھا وإنتاج السموم بھا. عدوى 
على بة بالفطریات التي عزلت من البذور العادیة والملونة رتبت طبقاً لقدرتھاالتر

N. haematococcaوG. baccata:إحداث أمراض موت البادرات كاآلتي
فكان أقل إحداثاً Macrophamina phasoline. أما الفطر Rhizoctonia solaniو

لتربة إال أنھ یصبح أكثر لمرض موت البادرات في مرحلة ما قبل الظھور فوق سطح ا
شدة في مرحلة ما بعد الظھور فوق سطح التربة والمراحل األخیرة للنمو، أما بقیة 

A. alternataوA. parasiticusوA.  flavus،A. fumigatusالفطریات وھي
سببت عفن للبذور قبل الظھور فوق سطح التربة فقط.

على مقاومة مرض تخطط أوراق الشعیر تأثیر كاسیات البذار الجھازیةدراسة
(Pyrenophra graminea)،2وأحمد األحمد1سھام أسعد.سوریةفي ایكاردا .

، 5466) المركز الدولي للبحوث الزراعیة قي المناطق الجافة، ایكاردا، ص. ب. 1(
) كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة.2حلب، سوریة؛ (

Pyrenophraلى حبوب الشعیر المصابة بالفطردرس تأثیر معاملة البذار ع
gramineaتل حدیا، ایكاردا، سوریة.  استخدمت ثمان من كاسیات البذور في محطة

، WSراكیسل، FS 02سلست، 030دیفیدانت ، DSیتانابالجھازیة وھي:
، إضافة WPفیتافاكس اكسترا ومازالیل، ایWP 200فیتافاكس، SP/WSبرلوید

كان WPالماء الذي استعمل  كشاھد. أظھرت النتائج أن المبید فیتافاكس اكسترا إلى 
).%(70.7مقارنة مع الشاھد 9.7%)و(2.5مازالیلأفضلھا في مكافحة الفطر تاله ای

وأظھر التحلیل اإلحصائي فروقات معنویة في وزن األلف حبة بین البذور المأخوذة 
P. gramineaر المأخوذة من نباتات مصابة بالفطرغ) والبذو46.9من نباتات سلیمة (

غ)، لكن تلك الفروق لم تكن معنویة بین الكاسیات الفطریة المستخدمة. كما 30.2(
ظھرت فروقات معنویة في طول النباتات (سم) عبر الكاسیات الفطریة المختلفة، حیث 

DSیتانابمجموعة أطول من الشاھد:)1(أمكن تقسیمھا إلى ثالث مجموعات:
فیتافاكس) مجموعة مشابھة لطول الشاھد:2سم) (95(FS 025سلستوسم)96(

WP 200برلوید ،مازالیلشاھد، ایSP/WSفیتافاكس اكستراوWP)94 ،93 ،90 ،
030دیفیدانت) مجموعة أقصر من الشاھد:3سم، على التوالي) و (88و 88

سم).76(WSراكیسلسم) و84(

عماد حسین الطریحي الفطریة المھة التي تصیب النخیل في دولة قطر.األمراض 
وعبد هللا صفر الخنجي. إدارة التنمیة الزراعیة، قسم وقایة النبات والحجر الزراعي، 

، الدوحة،  قطر1966ص.ب. 
تم القیام بحصر األمراض الفطریة التي تصیب النخیل في دولة قطر، أجریت 

وشملت معظم مزارع النخیل 1999و 1998و 1997الدراسة خالل السنوات 
في المنطقتین الوسطى والشمالیة، إضافة إلى بعض المزارع الواقعة في المنطقة 
الجنوبیة. أظھرت النتائج وجود ستة أمراض تھاجم أشجار النخیل في دولة قطر 

، موت الفسائل (Thielaviopsis paradoxa)وھي حسب أھمیتھا:  اللفحة السوداء 
، تبقع األوراق المتسبب عن فطر Diplodia phoenicumلمتسبب عن فطر ا

Graphiola phoenicis تبقع األوراق المتسبب عن فطر ،Alternaria alternata ،
وتبقع األوراق المتسبب عن Mauginiella scaettaeخیاس الطلع المتسبب عن فطر 

األمراض ألول مرة . وقد تم تسجیل قسم من ھذه Cladosporium herbarumفطر 
في دولة قطر. كما تطرقت الدراسة إلى أھم العوامل الزراعیة والبیئة المساعدة على 

تطور وانتشار ھذه األمراض وطرق الوقایة منھا والعالج. .

جرد فطریات محیط جذور نخیل حساس ومقاوم للبیوض في منطقة أدرار، الجزائر.
جامعة ) معھد الزراعة،1. (2ین سباووناصر الد2، لیندة لعماري1أحمد مستیري

) المدرسة العلیا لألساتذة، النبة، الجزائر.2باتنة، الجزائر؛ (
ضمن برنامج شامل یتعلق بمكافحة مرض البیوض، أنجز ھذا البحث في واحة 
بودة "أدرار" الواقعة في الجنوب الغربي الجزائري. یجتاح مرض البیوض ھذه 

. لدراسة االكتینومیسات والبكتیریا %30بتھ للنخیل المناطق،  وتتجاوز نسبة إصا
السائدة  في جو جذور  نخیل حساس، مصاب وسلیم (اغمو) ونخیل مقاوم 
(تاكروبوشت)، تم جرد أجناس الفطریات الموجودة وكذلك درجة انتشارھا. بینت 

اتضح النتائج توزعاً تغایریاً ھاماً للفطریات ضمن التربة وكذالك في جو الجذور،  كما 
بینFusariumوبشدة أثر الفطر الجذري على المجموع القطري. تراوحت نسبة

في الجو الجذري مقارنة بالمجموع العام %93–9في التربة وبین 80%–0
. أما  Fusariumو PenicilliumوAspergillusبالفطریات. لوحظ سیطرة األجناس: 

فقد توزعت Gliocladiumو AlternariaوCylindrophoraوRhizopusاألجناس 
.Fبأعداد ضئیلة. كما توزع  oxysporum بغض النظر عن كون النخلة مریضة أو

سلیمة.

. وبائیة ومكافحة البیاض الدقیقي على التفاح في المرتفعات الجبلیة في األردن
ة . قسم البستنة وقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعحفظي أبوبالن وأسعد عبد الرحمن

األردنیة، عمان، األردن.
تم اجراء عدد من التجارب لدراسة وبائیة ومكافحة مرض البیاض 

Starkingالدقیقي على التفاح تحت ظروف اإلنتاج الرئیسیة في األردن على أصناف
. وقد تمت الدراسة في المواقع التالیة: عمان (الجامعة Golden Deliciousو

لقد سجلت خالل وعنجرة.جرش (جبا)، عجلون (عبین)األردنیة)، مأدبا، الیادودة،
طور براعم التفاح، مواعید اإلصابة األولیة، نسبة وشدة تالدراسة مواعید مراحل نمو و

الحرارة رجاتالمرض على األوراق وتطور المرض خالل الموسم وعالقة ذلك بد
ر اإلصابة والرطوبة النسبیة التي سادت في كل موقع. باإلضافة إلى تحدید مصاد

األولیة وأطوار تشتیة الفطر وحیویتھا. كما ودرست حساسیة أصناف التفاح لإلصابة 
تتأثر وبائیة المرض إلى حد كبیر بالظروف الجویة الطبیعیة بمرض البیاض الدقیقي.

األثر الواضح في تبیان نسبة وشدة السائدة حیث كان إلختالف درجات الحرارة
لھا تأثیر على مواعید اإلصابة األولیة للمرض، فقد المرض من موقع آلخر كما أن

ظھرت في الیادودة مأدبا، عمان، عجلون وعنجرة وأخیراً ظھرت اإلصابة أوالً 
أظھرت نتائج فحص البراعم تحت ظروف اإلصابة في المنطقة األشد برودة (جبا).

ة وجود أجزاء المختبر باإلضافة إلى نتائج عمل القطاعات العرضیة في البراعم الساكن
الفطر كامناً خالل أشھر الشتاء میسیلیوممن الفطر بین حراشف البراعم مما یؤكد بقاء 

وعنھ تنتج اإلصابة األولیة. كما دلت دراسة الطور الجنسي للفطر،  وذلك بالبحث عن 
األجسام الثمریة التي یكونھا الفطر في نھایة موسم النمو، على أن الفطر المسبب 

الدقیقي على التفاح یبدأ بتكوین الطور الجنسي مع منتصف شھر لمرض البیاض
تفوق أیلول/سبتمبر من الموسم. كما دلت نتائج تجربة المكافحة تحت ظروف الحقل 

: سیسثین نھر المبیداظأ، حیث معنویاً جمیع المبیدات المستعملة على الشاھد تفوقاً 
رض عند استعمالھا بالمعدالت وبایفیدان فعالیة في تقلیل نسبة وشدة اإلصابة بالم

الموصى بھا من قبل الشركة الصانعة. 

المحمولة على حبوب الذرة الرفیعة ومقاومتھا: تلون حبوب الذرة الرفعیة ورالفط
محمود كمال المحمولة وتأثیرھا على الجودة وإنتاج السموم الفطریة.وربسبب الفط

وأبو القاسم محمد 3عسران حفنىمحمد رزق هللا،2محمد عبد الساتر،1محمود عرفة
، الجیزة، مركز البحوث الزراعیة،) معھد بحوث أمراض النبات1. (1كمال زھرة

) معھد بحوث 3(، مصر؛جامعة أسیوط،قسم النبات،) كلیة العلوم2(مصر؛
. مصرالجیزة،، مركز البحوث الزراعیة، المحاصیل
وب الملونة والمأخوذة من من الحبورعزل عشرون نوعاً مختلفاً من الفطتم 

في العزل النوعین تكراراً وركانت أكثر الفطة.ذرة رفیعالمنثالثة عشر صنف
Aspergillus flavusوAspergillus  nigerنوعین  التالھماAlternaria alternata

بین نوع اللون ودرجتھ على مارتباط اإلأن، ولقد وجدGibberella fujikuoriو
في الحبوب ذات ورالنسبة المئویة للفطكما یلي:وأعداد الفطریات المعزولةالحبوب 

النقطة السوداء والوردیة والنقطة الحمراء والسوداء الخفیفة والعادیة اللون وھي
سببت . واليعلى الت،%3.23و %29.26و %19.04و %34.58و 43.70%

كل من ضرر البادرات وتلون الحبوب الملونة المصابة نقصاً في اإلنبات وزیادة في
الجنین، كما تأثرت صفات الجودة لھذه الحبوب مثل نقص محتوى الزیت والبروتین 
ووزن األلف حبة وزاد محتواھا من األحماض الدھنیة الحرة. احتوت كل الحبوب 

وجدا حیثالملونة محل الدراسة على السمین الفطرین الزیرالیون واألفالتوكسین
لحبوب الوردیة اللون، أما الحبوب ذات النقطة الحمراء احتوت على بأعلى نسبة في ا

ما الحبوب السوداء الخفیفة والوردیة احتوت على نأعلى تركیز من سم االلترنانول، بی
دیوكس نفانول ومنلفورمن، أما الحبوب العادیة احتوت على أقل تركیز من 

األكثر انتشاراً على نفس أنواع األفالتوكسین فقط. الحبوب المحقونة صناعیاً بالفطرین 
السموم الفطریة تقریباً التي وجدت في الحبوب الملونة، كما سببت اإلصابة تقلیل 

اإلنبات وزیادة في غزو الحبوب السلیمة وتلون أجنتھا. 

مصادر المقاومة لمرض التبقع السبتوري في القمح القاسي في مناطق غرب آسیا 
مختبر االمراض، قسم .مر یحیاوي، ومیلودي نشیطایمان معاز، ع.وشمال افریقیا

،(ایكاردا)الجافة األصول الوراثیة، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق 
.حلب، سوریة،5466ص.ب 

Mycosphaerellaیعد مرض التبقع السبتوري الذي یحدثھ الفطر 
graminicolaنھ یسبب خسائر مراض المھمة في غرب آسیا وشمال افریقیا كومن األ

كبیرة في حاصل الحبوب عند توافر الظروف البیئیة المناسبة النتشار المرض حیث 
في كل من المغرب %40و%25وصلت الخسائر  في شمال افریقیا إلى أكثر من 

على التوالي. تظھر األعراض المرضیة على شكل بقع بنیة متطاولة غیر ،وتونس
السفلیة غالباً، وفي ظروف اإلصابة الشدیدة منتظمة الحواف منقطة على األوراق 

العلم والسنابل. وتعد المقاومة الوراثیة من الطرق الرئیسیة ةیمكن مالحظتھا على ورق
المتبعة لمقاومة المرض. تم غربلة عدید من المصادر الوراثیة للقمح القاسي وأقربائھ 

توري باستخدام البریین تحت ظروف العدوى الصناعیة لمقاومة مرض التبقع السب
بوغة/ مل. أجریت العدوى الصناعیة تحت ظروف الحقل 610معلق بوغي بتركیز 

في المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)، وقومت النباتات 
وتراوح مدى (Saari and Prescott، 1975)في طور التسنبل باستخدام مقیاس 

منحیث أظھرت األنواع البریة%100-20بین التراكیب الوراثیة المختبرة ما
Aegilops مقاومة تامة للمرض، كما أبدت معظم سالالت القمح القاسي تحت تجارب

من سالالت القمح %69الحقول االختباریة مستویات مقاومة عالیة، في حین أبدت 
جود القاسي المنتخبة أساساً للمرض مقاومة عالیة لمرض التبقع السبتوري ونعتقد و

من أصل ھذه %38مصادر جدیدة لمقاومة المرض في تجارب التھجین طالما أن 
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من %32التراكیب أبدت مستویات جیدة للمقاومة. كما تم تحدید المقاومة للمرض في 
مة في وودبور الحنطة المنشاري، أما مدى المقاتجارب مقاومة القمح القاسي للمنّ 

على التوالي. وتم تحدید ،للمرض%43- 20من تجارب الغلة األولیة والمتقدمة فكانت
مصادر جدیدة للمقاومة في القمح القاسي وأقربائھا البریة.

أدیب ت. سعد، ھادیا كوثراني الكائنات المحمولة في بذار الحمص والفول في لبنان.
نتاج ووقایة النبات، كلیة العلوم الزراعیة والغذائیة، الجامعة إورانیا الكنج. دائرة 

مریكیة في بیروت، بیروت، لبنان.األ
أجریت دراسة الكتشاف الكائنات الفطریة والبكتیریة المرافقة لبذار 
الحمص والفول في لبنان، نسبة وجودھا ومدى إمكانیة تسببھا لحاالت 
مرضیة. لقد فحصت عینات من البذار المختلفة بالطرق المعتمدة كالحضانة 

جزاء البذارأوجرى استعمال تقنیة زرع على الورق النشاف وبیئات اآلجار
(Seed Component Planting Techniques) لتحدید موقع اللقاح داخل األجزاء

أیام حضانة 10الفول بعد بذورالمختلفة في البذرة. الفطریات التي وجدت في 
،Alternaria ،Ascochyta ،Aspergillusتضمنت أنواعاً من األجناس التالیة: 

Chaetomium،Cladosporium ،Fusarium ،Penicillium ،
Rhizopus،Stemphylium، وVerticillium والنسبة المئویة لتواجد ھذه الفطریات ،

األجناس الحمص تضمنتبذور. أما الفطریات التي وجدت في %31.5تراوحت بین 
، Alternaria ،Aspergillus،Botrytis ،Chaetomium ،Fusarium:التالیة

Penicillium ،Paecilomyces ،Rhizopus وRhizoctoniaالنسبة المئویة تراوحت و
الفول والحمص بذور. أما أجناس البكتیریا التي ظھرت على %34-2ن لوجودھا مابی

نسبة وجودھا في تراوحت وXanthomonasوErwinia ،Pseudomonasفكانت: 
. ودراسة %17-3بین ا مالحمص تراوحت بذوروفي %41-7الفول ما بینبذور

تحدید إمكانیة تسّبب ھذه الفطریات والبكتیریا لألمراض على الفول والحمص مازالت 
قید البحث.

صباح .تحدید المسببات المرضیة الفطریة على بعض األعشاب في الساحل السوري
قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، .سمیر طباشوالمغربي

.یةسور
الضارة المصابة باألمراض الفطریة في األعشابأجریت ھذه الدراسة لحصر 

نباتیة مختلفة عائلة18تتبع نوعاً 32المنطقة الساحلیة من سوریة، تم حصر 
بالبیاض منھا مصاباً نوعاً 22أنمصابة بمسببات مرضیة فطریة متعددة، دلت النتائج 

بأمراضنوعا مصابا 15، كما وجد نتشاراً إكثرھا أErysipheالدقیقي وكان الجنس 
أنواع بالصدأ 5وتم الكشف عن إصابة Pucciniaمنھا مصابة بالجنس 12األصداء 

Alternariaالتبقعات وخاصة الجنسین بأمراضنوعاً مصاباً 12األبیض و 
، ونوعین مصابین بالبیاض الزغبي ونوع واحد فقط بالتفحم،Helminthosporiumو

بأكثر من مسبب مرضي فطري بالوقت األعشابالعدید من إصابةالحظ ومن الم
نفسھ.

Verticillium dahliaeالتغیرات الفسیولوجیة في أشجار الزیتون المصابة بفطر
. قسم البستنة الردادمعین أبو قمر وأحمد المومنيوالمعاملة بطرق مكافحة مختلفة.

ردنیة، عمان، األردن.ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األ
لدراسة تأثیر عدة 1999و1998أجریت ھذه الدراسة في عامي 

على Verticillium dahliaeطرق لمكافحة تطور مرض الذبول المتسبب عن الفطر
. خالل ھذه "النبالي البلدي"على الصنف المزروع الزیتون في موقع الحالبات

ھوذبول أشجار الزیتون في األردن المسبب المرضي الرئیسي لوجد أنالدراسة
Verticillium dahliae Kleb. ویتمیز ھذا النوع بتكوین األطوار الساكنة ممثلة ،

والھیفات الساكنة (microsclerotia)باألجسام الحجریة الصلبة السوداء 
(Deuromycelia) تم عزل المسبب المرضي من أشجار الزیتون التي تحمل أعراض .

التحالیل المخبریة أن األشجار المصابة غیر المعاملة احتوت على الذبول. أثبتت 
مستویات عالیة من المواد الفینولیة التي تزداد وتتحفز نتیجة وجود المسبب المرضي 

Verticillium dahliae وكذلك األشجار المعاملة التي تحتوي على مستوى عالي من
رنة مع األشجار ذات مستوى اإلصابة، تحتوي على مستوى عالي من الفینوالت مقا

منخفض من اإلصابة والتي تعادل مستوى منخفض من المواد الفینولیة. كذلك وجود 
مستوى عالي من األحماض األمینیة والبروتینات في األشجار المصابة. مستوى 
الكربوھیدرات في األشجار المعاملة بالسماد كان بشكل عالي وثم في األشجار المعاملة 

ألشجار غیر المعاملة.ابتونول، وأقل مستوى كان في بمبید الكری

تعریف وتقیم فطرین من الفطریات البریة بالمقارنة مع فطر عش الغراب 
)Agaricus(.عریفج. و ك.1أحمد الرداد)قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة 1 (

ذائي، ) قسم التغذیة والتصنیع الغ2(؛الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
جامعة العلوم والتكنولوجیا، أربد، األردن.

من الفطریات clypeatumEntolomaوBoletus erythropusتم جمع فطرین 
من حیث الخواص الفیزیائیة، Agaricus bisporusالبریة وقورنت بفطر المزرعة 

علىEntolomaالكیمیائیة ومحتواھا من العناصر المعدنیة. احتوى نوع الفطر 
كمیة من البروتین وأعلى نسبة من الدھون والطاقة الحراریة في حین احتوى نوع أقل

على نسبة من االلیاف والكربوھیدات. كانت اعلى نسبة للبروتین أعلى Boletusالفطر 
قل قیمة أوكان لھ %4.04والتي وصلت إلى Agaricusفي الفطر 

كان الفطر كبرھا حجماً أللمعادن وجیداً سعرات حراریة. وكانت جمیعھا مصدراً 
Boletus erythropus.

دراسة وبائیة ومكافحة مرض جرب التفاح على التفاح في المناطق المرتفعة في 
ربیح أحمد سالمة األعرج، حفظي أبو بالن. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة األردن.

الزراعة. الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
لدراسة وبائیة ومكافحة مرض 1999و1998عامینلتم إجراء دراسة خالل ا
Venturia inaequalisجرب التفاح الذي یسببھ فطر  (Cooke) Wint. على التفاح

تحت ظروف ست مناطق إنتاج رئیسة لثالثة أصناف من التفاح في األراضي المرتفعة 
واعید في األردن. لقد سجلت الدراسة مواعید مراحل النمو وتطور براعم التفاح وم

اإلصابة األولیة، نسبة وشدة المرض على األوراق وتطور المرض خالل موسم النمو 
وعالقة ذلك بالظروف الجویة باإلضافة إلى أطوار التشتیة للفطر وحیویتھ. كما قیمت 
الدراسة تأثیر بعض المبیدات الفطریة على تطور المرض خالل موسمي النمو. 

بالظروف الجویة السائدة، حیث كان لدرجات أظھرت النتائج تأثر وبائیة المرض 
الحرارة والرطوبة النسبیة األثر الواضح على تطور المرض في المواقع التي تتوفر 
فیھا مصادر اإلصابة األولیة. وقد وصلت نسبة اإلصابة وشدة اإلصابة بالمرض إلى 

حیث %65س وعند رطوبة نسبیة  25º–15الحد األعلى عند درجات حرارة بین 
الندى. تمت دراسة رانت ترتفع نسبة اإلصابة دائماً بعد سقوط األمطار أو ظھوك

للفطر وذلك بالفحص الدوري عن األجسام الثمریة (Pseudothecia)الطور الجنسي 
في بقایا األوراق المتساقطة، حیث ظھر V. inaequalisالجنسیة التي یكونھا الفطر 

س علماً بأن الطور الجنسي غیر الناضج تم الطور الجنسي الناضج في شھر أذار/مار
حتى شھر 1998العثور علیھ في جمیع العینات التي فحصت من كانون األول/دیسمبر 

، وبذلك أوضحت ھذه النتائج أن الطور الجنسي الناضج 1999شباط/فبرایر
(pseudothecia) للفطرV. inaequalis ھو المصدر الوحید للعدوى األولیة للمرض

بعد سقوط األمطار. (ascospores)بیع عندما تنطلق منھ األبواغ الزقیة الكیسیة في الر
أجریت تجربة حقلیة لدراسة تأثیر أربعة مبیدات فطریة على تطور المرض على 
الصنف المحلي السكري. أظھرت النتائج تفوق جمیع المبیدات المستعملة على الشاھد 

فعالیة عالیة في تقلیل نسبة وشدة اإلصابة تفوقاً معنویاً، كما أظھر المبید بیفدان
بالمرض عند استعمالھ بالمعدالت الموصى بھا من قبل الشركة الصانعة وتبعھ في ذلك 

المبید روبیغان ثم البنلیت والدایثین.

عبد الرضا طھ تأثیر المستخلصات النباتیة على الفطریات المرافقة لبذور الشعیر. 
ون. قسم علوم الحیاة، كلیة التربیة، جامعة القادسیة، سرحان وعبد األمیر سمیر سعد

الدیوانیة، العراق. 
اختبار النشاط الحیوي والكیمیاوي لمستخلصات بذور إلى ھدف البحث 

بعض النباتات المحلیة وھي الجت والبرسیم األحمر والكرفس والماش 
في نمو ونشاط الفطریات المرافقة لبذور الشعیر م/البندورةوالطماط

)Alternaria alternata وRhizopus stolonifer وAspergillus niger
وفي إنبات بذور الشعیر المخزونة. أظھرت النتائج بأن )Penicillium notatumو

معاملة البذور بتراكیز مختلفة من المستخلصات المائیة واألسیتونیة لبذور النباتات 
تثبیطاً عالیاً لنمو جمیع الفطریات سببت)%10و 7.5، 5، 2.5، 0(المدروسة

، حیث أن المستخلصات المائیة R. stoloniferالمرافقة لبذور الشعیر فیما عدا الفطر
لجمیع البذور لم تعِط أي تأثیر معنوي مثبط لنمو ھذا الفطر، إال أن المستخلصات 

طر بدرجة ثبطت نمو الفمالطماطالبندورة/األسیتونیة لبذور الجت والبرسیم األحمر و
عالیة. وعند اختبار تأثیر المستخلصات في إنبات أبواغ الفطریات وجد أن 

%5المستخلصات المائیة واألسیتونیة لبذور الجت والبرسیم األحمر بتركیز 
وبذور الماش %7.5بتركیزمالطماطالبندورة/والمستخلصات األسیتونیة لبذور 

كبیرة.  أعطت المستخلصات ثبطت إنبات أبواغ الفطریات بدرجة%10بتركیز 
تأثیراً مماثالً في تثبیط أطوال األنبوب الجرثومي للفطریات المرافقة للبذور. حفزت 
معاملة البذور بالمستخلصات نسبة اإلنبات قیاساً بمعاملة المقارنة. وجد من الفحص 
الكیمیاوي عن أھم المركبات الفعالة في المستخلصات بأنھا تحتوي على مركبات 

یكوسیدات والصابونیات والعفصیات والمركبات القلویدیة المضادة مما یؤكد سبب الكال
تأثیراتھا  التثبیطیة في نمو الفطریات المصاحبة لبذور الشعیر. إن نتائج تأثیر 
المستخلصات في نمو الفطریات المعزولة من بذور الشعیر وفي نسبة إنبات البذور 

المبید بینومیل وھو المبید األكثر استخداماً في تعقیم وھي مماثلة تقریباً إلى نتائج تأثیر 
جزء بالملیون)، األمر الذي یشیر إلى إمكانیة استخدام 500البذور (بتركیز 

المستخلصات النباتیة بنجاح كمبیدات من أصل نباتي في مكافحة الفطریات المرافقة 
لبذور الشعیر. 

Xanthoria parietinaللحزازیات/اشنیاتةــة مرضیـتشریحیدراسة
على .اللذان یصیبان أشجار المانجو بمحافظة الشرقیةDiplocia canescensو 

مصر.،جامعة الزقازیق،معھد الكفایة اإلنتاجیة. محمد كریم
أكثر أنواع Diplocia canescensوXanthoria parietinaیعتبر النوعین 
ستخدم االمانجو بمحافظة الشرقیة .إصابة ألشجار (Lichens)الحزازیات/االشنیات  

يلدراسة التركیب التشریحي لثالوس كل من نوعُمقطع دقیق یعمل على الثلج
بأنسجة قلف جذوع االشنیات وكذلك لدراسة طبیعة إتصال وإلتصاق أنسجة االشنیات

أنھ یتكون من X. parietinaاألشنةوفروع أشجار المانجو. أظھر تشریح ثالوس
قشرة ،النخاع،طبقة الطحلب،من النوع الورقي (قشرة علیاشنة معروف لألالتركیب ال

كانت منتشرة على سطح أنسجة الفلین مكونة ات). لوحظ أن الریزیناتریزین،سفلى
ماعدا تفكك بعض شنةیشبھ القدم ولم یالحظ أي إختراق بواسطة ھیفات األتركیباً 

.Dألشنة تشریح ثالوس اطبقة الفلین خاصة عند نقطة اإلتصال. أتضح من
canescensمن النوع القشرى (قشرة علیاشنةأنھ یتكون من التركیب المعروف لأل،

النخاع). لوحظ أن الثالوس یوجد في حالة إلتصاق مباشر مع أنسجة ،طبقة الطحلب
لوحظ أیضاً إختراق ات.الفلین نتیجة لعدم وجود طبقة القشرة السفلى وكذلك الریزین

ات الثالوس خالل أنسجة الفلین مما سبب تشققھا وإنفصالھا.قلیل لھیف
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األمراض الفیروسیة
مین عامر أھم الفیروسات المنتشرة على البقولیات العلفیة المزروعة في سوریة.أ

قسم وقایة النبات، كلیة . 2ونوران عطار2مكوك، خالد محي الدین1حاج قاسم
بر الفیروسات، قسم األصول الوراثیة، ) مخ2الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة؛ (
، حلب، سوریة.5466ق الجافة، ص.ب. طالمركز الدولي للبحوث الزراعیة في المنا

جري مسح حقلي لتحدید أھم الفیروسات التي تصیب البقولیات العلفیة أ
، جمع 1998/99و 1997/98المزروعة في سوریة خالل الموسمین الزراعیین 

111ة حاملة ألعراض توحي بأنھا إصابة فیروسیة، شملت عینة نباتی1778خاللھ 
الفیروسات بواسطة اختبار بصمة النسیج النباتي. تراوحت دحقالً. تم الكشف عن وجو

–1نسبة اإلصابة الفیروسیة في الموسم األول بناءاً على األعراض الظاھریة ما بین 
-1نسبة اإلصابة ما بین في الموسم األول، أما في الموسم الثاني، فقد تراوحت 10%
باإلعتماد على الفحص المصلي للعینات العشوائیة. أما في بعض الحقول فقد 20%

أظھرت نتائج االختبارات المصلیة للعینات في . %50-21إلى نسبة اإلصابة صلتو
المجموعة، وجود عدد من الفیروسات تصیب البقولیات العلفیة المزروعة بصورة 

كانت الفیروسات المسببة م األول أن أكثر الفیروسات انتشاراً طبیعیة. وجد في الموس
في حقول (AMV)وفیروس موزاییك الفصة Luteoviridaeلالصفرار التابعة لعائلة 

الفصة والبیقیة، وتبین عند إعادة اختبار العینات المصابة بفیروسات االصفرار، أن 
ثم فیروس االصفرار الغربي (BLRV)أكثرھا تردداً كان فیروس التفاف أوراق الفول 

. بینما انتشر في الموسم (SbDV)وفیروس تقزم فول الصویا (BWYV)للشوندر 
بشكل واسع في معظم الحقول (PEMV)الثاني فیروس موزاییك زوائد البازالء 

الممسوحة باستثناء حقول الجلبان، ثم فیروس موزاییك الفصة في حقول الفصة 
. وقد تم الكشف عن إصابة موراق الفول في عینات البرسیوالبرسیم، وفیروس التفاف أ

لم نتمكن من تعریفھا، Luteoviridaeالبقولیات العلفیة بفیروسات اصفرار من عائلة 
مما یشیر إلى وجود فیروسات أخرى في سوریة، یجب التعرف علیھا. وتبین من ھذه 

یة المحاصیل العلفیة في الدراسة بأن الفیروسات ھي أحد العوامل التي تؤثر على إنتاج
سوریة، وال بد من متابعة الدراسة لمعرفة ھذا التأثیر من الناحیة االقتصادیة.

تأثیر فیروس موازییك الخیار على المحتویات الداخلیة لالغشیة الخلویة لمحصول 
(1)ونھلھ صدقي. 2، فوزي العباسي2، سمیر الدیب1عبد الوھاب العمریطيالموز.

روس والفیتوبالزما، معھد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث قسم بحوث الفی
كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، مصر.(2)الزراعیة بالجیزة؛ 

من األصناف الجدیدة والمھمة في مصر وقد تم Williamsیعتبر صنف الموز 
على التغیرات السیتولوجیة على نبات (CMV)دراسة تأثیر فیروس موزاییك الخیار 

الناتج من Williamsوز تحت الظروف البیئیة المحلیة. حقنت نباتات الموز صنف الم
زراعة األنسجة بفیروس موزاییك الخیار وذلك تحت ظروف الدفیئة/الصوبة 

تم التأكد من وجود الفیروس ظاھریاً من المعزولة. في النباتات المحقونة بالفیروس
أوضحت الدراسة باستخدام .ELISAاألعراض الخارجیة وكذلك بواسطة اختبار 

المیكروسكوب اإللكتروني وجود العدید من التغیرات السیتولوجیة التي تشمل األغشیة 
الخلویة والكلوربالستیدات والنواة والمیتوكوندریا عالوة على وجود األجسام المحتواة 
بصورة واضحة في الخالیا المصابة. مما سبق كان واضحاً من النتائج انفصال 

وط البالزمالما من الجدر الرئیسیة للخالیا المصابة مع وجود تجمعات للفیروس الخی
بصورة واضحة في أعضاء الخلیة المصابة مثل المیتوكوندریا والكلور بالستیدات. 
كما لوحظ وجود تشوھات واضحة في بعض أعضاء الخلیة مثل الكلوربالستید 

حالل وضعف سمك جدر الخالیا والمیتوكوندریا والنواة. أیضاً أوضحت النتائج اط
المصابة بفیروس موزاییك الخیار.

وفیروس تجعد أوراق البامیة وفیروسات االتعرف على فیروس تجعد أوراق الكوس
، 2، براین ھارسون1ابراھیم الشھوان. أخرى في المملكة العربیة السعودیةتوأمیة

ة الزراعة، جامعة الملك ) قسم وقایة النبات، كلی1(. 1محمد الصالحو1عمر عبد هللا
) قسم الفیروسات، معھد 2(، السعودیة؛ 11451الریاض ، 2460.ص.ب،سعود

.بحوث المحاصیل االسكتلندي، دندي، المملكة المتحدة
بھعلیھا أعراض تشتظھر تم جمع عینات من نباتات مزروعة وبریة 

مملكة العربیة من مناطق  مختلفة من التوأمیةاألعراض المتسببة عن الفیروسات ال
، البامیة، الخیار، البرسیم، اللوبیا، الفلفل، االسعودیة حیث شملت ھذه النباتات الكوس

ELISAشارت نتائج اختبار أالبطیخ، الیفتة، دودونیا، الجعضیض والزربیخ، 
لفیروس تبرقش الكسافا األفریقي إلى وجود ضادة وحیدة الكلونجسام المباستعمال األ
الخیاروعین البامیة واحتمال وجودھا في النا والكوسوعین في النتوأمیةفیروسات 

بروفایل  وعدم وجودھا في بقیة األنواع النباتیة األخرى. فقد كانت،البرسیمو
والبامیة المصابة مطابقة لفیروسین من فیروسات المجموعة الكوسا لنباتات اإلبیتوب

على التوالي، ،جعد أوراق البامیةوفیروس تاوھما فیروس تجعد أوراق الكوستوأمیةال
ظھرت نتائج الفحص بالمجھر االلكتروني المقرون بمصل فیروس تجعد أوراق أكذلك 
المنقاة جزئیا عن وجود جسیمات ا، لمستخلصات عینات الكوس(SqLCV)ا الكوس

وھذا یعتبر أول تقریر عن وجود فیروس  تجعد أوراق ا فیروس تجعد أوراق الكوسل
.مملكة العربیة السعودیةفي الاالكوس

.غاندي انفوقةوخلیل المغربي. انتشار مرض تبرقش التین الفیروسي في األردن
األردن.،19117جامعة البلقاء التطبیقیة، السلط كلیة الزراعة التكنولوجیة،

أجرى ھذا البحث لدراسة مدى انتشار مرض تبرقش التین الفیروسي في مختلف 
لإلصابةافة إلى دراسة مدى حساسیة أصناف التین المحلیة ضمحافظات المملكة باإل

شتال التین أمن جمیع األشجار و%95.3ن أبھذا المرض، توضح نتائج ھذا البحث ب
محافظة من محافظات المملكة مصابة بفیروس تبرقش 13التي شملتھا الدراسة في 

العاصمة ا، كانت في محافظات الرمث)%100التین الفیروسي، أعلى نسبة إصابة (
) في محافظة اربد.%72.4قل نسبة إصابة (أبینما سجلت ،، الكرك ومعان)ناعور(

ن جمیع أصناف التین التي تزرع في المملكة حساسة لھذا أدلت نتائج ھذه الدراسة ب
من بین %100و%95.1المرض وقد تراوحت نسبة اإلصابة في ھذه األصناف بین 

كان الصنف عسیلي األقل حساسیة لإلصابة ،سةجمیع األصناف التي شملتھا الدرا
بمرض تبرقش التین الفیروسي حیث لم تتجاوز نسبة اإلصابة في ھذا الصنف

كثر األصناف حساسیة لإلصابة بھذا المرض أبینما كان الصنف دیفوري ،76.5%
ن أتشیر نتائج ھذه الدراسة ب. %100حیث بلغت نسبة اإلصابة في ھذا الصنف 

في المملكة، وللحد التین شیوعاً أمراضكثر ألتین الفیروسي ھو من مرض تبرقش ا
األشجارمن ھذا االنتشار یتوجب على الجھات المختصة عدم السماح باستیراد 

شتال تین أإنتاجفي األنسجةالمصابة بالمرض والتركیز على استخدام طریقة زراعة 
خالیة من األمراض.

بیتا ر السكري/ البنجر في مقاطعة خراسان.دراسات حول فیروس موزاییك الشوند
جعفر بور وبھروز جعفر بور. فاالحاتي راستجار. قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، 

مشھد، إیران.
) أحد أعضاء مجموعة بوتي BMVیعد فیروس موزاییك الشوندر/البنجر (

وتظھر فیروس التي تنتقل بإلقاح العصارة وحشرات المّن بالطریقة غیر الباقیة.
األعراض األولیة على ھیئة بقع صفراء على األوراق الفتیة. وتكون البقع دائریة نوعاً 

DAS-ELISAما، وبحواف محددة بدقة. وقد استخدمت في ھذه الدراسة طریقة 
للكشف عن الفیروس في أوراق الشوندر/البنجر في مقاطعة خراسان مثل: مشھد، 

اسناریان، فاریمان، نیشابور. وتم في كل شیناران، غوشان، شیرفان، سابزیفار، 
عینة. ورغم األعراض المشابھة لفیروس موزاییك 40إلى 30منطقة جمع من 

الشوندر/البنجر في بعض الحقول، فقد دلت اختبارات إلیزا أن الفیروس موجود فقط 
في منطقة نیشابور وبخاصة في غاداماغ. وھذا یشیر إلى أن الناقل قد یكون أكثر 

في المنطقة المذكورة أو أن المحاصیل البذریة مزروعة في المنطقة نفسھا نشاطاً 
بمجاورة العوائل العشبیة التي قد تنمو في المنطقة ذاتھا بالقرب من المحصول 

الجذري. وقد استخدمت عزالت غاداماغ لدراسة المدى العائلي وتنقیة الفیروس.

ب والبقولیات الغذائیة في حصر األمراض الفیروسیة التي تصیب محاصل الحبو
، 1، رفیعة زروق2، صفاء قمري1، حسین بوظھیر2، خالد مكوك1سماء نجارأ. تونس

) المعھد الوطني للبحوث الفالحیة في تونس، 1(. 1وفاروق بن عثمان1رضا بسعي
،5466) برنامج األصول الوراثیة، مخبر الفیروسات، ایكاردا، ص.ب 2(؛تونس

.حلب، سوریة
مسح حقلي للتعرف على األمراض الفیروسیة التي تصیب المحاصیل جراء إتم 

البقولیة الغذائیة (الحمص، الفول والعدس) ومحاصیل الحبوب (القمح الطري والقاسي 
والشعیر) في مناطق زراعتھا الرئیسة (باجة، بنزرت، الوطن القبلي، جندویة،

778. تم جمع 2000ل بریأالقیروان، سلیانة وزغوان) في تونس خالل شھر نیسان/ 
توحي بإصابة عدس) كانت تبدي أعراضاً 60وحمص44فول، 674عینة بقولیات (

عدس) 160حمص و195فول، 4033(عینة جمعت عشوائیاً 4388فیروسیة، و
جمیع العینات تم فحص.حقول حمص وحقل عدس واحد3،حقل فول34وذلك من 
ضافة لذلك تم جمع ل البقولیة. باإلب المحاصییفیروس تص12للكشف عن المجموعة

قمح طري) 233قمح قاسي و746شعیر، 451عینة من محاصیل الحبوب (1430
1654(عینة جمعت عشوائیاً 5326توحي بإصابة فیروسیة وكانت تبدي أعراضاً 

حقل 15عینة شوفان) وذلك من 99قمح طري و1027قمح قاسي، 2546شعیر، 
حقل قمح طري وحقل شوفان واحد، وتم فحص جمیع17حقل قمح قاسي، 21شعیر، 

للكشف عن خمسة فیروسات تصیب محاصیل الحبوب. تم عینات الحبوب المجموعة
. تم تقدیر نسبة (TBIA)فحص جمیع العینات باستخدام اختبار بصمة النسیج النباتي

ا خذھأعینة تم 200-100ـاإلصابة لكل حقل باالعتماد على النتائج المخبریة ل
أظھرت النتائج السیرلوجیة/المصلیة للعینات المجموعة من.عشوائیاً من كل حقل

وفیروس االصفرار الغربي (BBMV)أن فیروس تبرقش الفول بحقول الفول، 
تالھما فیروس اصفرار وموت الفول ھما األكثر تواجداً (BWYV)وندرللش

(FBNYV).زاییك وتخطیط ما في حقول محاصیل الحبوب، وجد بأن فیروس موأ
ثم (BYDV)تاله فیروس تقزم واصفرار الشعیر كثر تواجداً ھو األ(BSMV)الشعیر 

وصلت أعلى نسبة إصابة .(BYSMV)فیروس اصفرار وموزاییك الشعیر المخطط 
) في حقل فول في منطقة سلیانة، BBMVأوو/BWYV(%24.5فیروسیة إلى

قة جندوبة، في حین وصلت خر منطآ) في حقل فول FBNYVو/أو BWYV(%23و
في منطقة الوطن القبلي، كما تم (BSMYV)%10.5في حقل شعیر واحد إلى 

الكشف عن فیروسات اخرى خالل ھذه الدراسة ولكن بنسب ضئیلة مثل فیروس تلون 
فیروس موزاییك و(BLRV)فیروس التفاف أوراق الفول ،(BBSV)بذور الفول 

في (WDV)الغذائیة، وفیروس تقزم القمح في محاصیل البقولیة(CMV)الخیار  
محاصیل الحبوب، وھذه أول اشارة لوجود كل من فیروس اصفرار وموت الفول 
وفیروس االصفرار الغربي للشوندر السكري على المحاصیل البقولیة، وفیروس 
اصفرار وموزاییك الشعیر المخطط، فیروس موزاییك وتخطط الشعیر وفیروس تقزم 

یل الحبوب في تونس. القمح على محاص
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. بھروز حدوث مرض الریزومانیا على الشوندر السكري/البنجر في مقاطعة خراسان
جعفر بور وبیتا جعفر بور. فاالحاتي راستجار. قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، 

مشھد، إیران.
تعّد الریزومانیا مرضاً مھم اقتصادیاً على الشوندر السكريِِ◌ / البنجر یحدثھ 

). وینتقل ھذا الفیروس BNYVVوس اصفرار وتماوت عروق الشوندر/البنجر (فیر
Polymyxaبوساطة الفطر  betae ،المنقول مع التربة، ویثابر في التربة لعدة سنوات

وتتضمن األعراض الرئیسة للمرض تضاعف عدد الجذور الثانویة الرھیفة، تخنصر 
ي قائم مؤلف من أوراق ذات الجذر الوتدي، تماوت وعائي، اصفرار، ومجموع ورق

DAS-ELISAأعناق متطاولة وأنصال ضیقة. واستخدمت في ھذه الدراسة طریقة 
للكشف عن الفیروس في جذور الشوندر/البنجر، ولمزید من البحث یتم حالیاً  اختبار 

RT-PCR وتشیر النتائج إلى أن الفیروس موجود في معظم مناطق زراعة .
خراسان بما في ذلك شیناران، غوشان، شیرفان، تربة الشوندر/البنجر في مقاطعة 

حیدریة، غین، سابزیفار، جوفین، اسفاراین، فاریمان ونیشابور. وسجلت أعلى نسبة 
الواسع للریزومانیا في خراسان خطر رلإلصابة في غوشان وشیناران. إن اإلنتشا

محدق بصناعة الشوندر السكري/البنجر في تلك المنطقة.

المرافق لظاھرة /البنجرندر السكريوالمرضي في جذور نباتات الشدراسة المعقد
صالح الشعبي، صبحیة العربي، لینا مطرود، فایز اسماعیل، .لحیة الجذر والذبول

جمال مندو، عبد الرحمن درویش وسناء نعمان. مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، 
.سوریة،دمشق.113ب قسم وقایة النبات، دوما، ص.

خالل /البنجرندر السكريوت دراسة المعقد المرضي في جذور نباتات الشبین
اسھام مجموعة من العوامل االحیائیة كفیروس تماوت واصفرار 1998-1996فترة ال

وفطور Heterodera schachtiiوالنیماتودا الحویصلیة (BNYVV)عروق الشوندر
Fusariumوالتي منھاFusarium oxysporum f. sp. betae في احداث ظاھرة لحیة

الجذر والذبول، ویختلف انتشار ووبائیة كل منھا من منطقة إلى أخرى ومن حقل إلى 
اخر. تعد ظاھرة لحیة الجذر الناتجة عن تطفل فیروس تماوت واصفرار عروق 

كثر خطورة في منطقة القصیر بحمص. بینما تنتشر نیماتودا الشوندر المرض األ
في مواقع متعددة من محافظتي حمص وحماة، حیث یزرع H. schachtiiالحویصالت 

في جذور نباتات Fusarium100%بفطر صابات االندر السكري. بلغت والش
و بالنیماتوداأفیروس تماوت واصفرار عروق الشوندر بندر السكري المصابة والش

H. schachtii ولم تترافق دوماً إصابات النیماتودا أو فطر ،Fusariumلیھما أو بك
تتركز جزئیات فیروس تماوت . فیروس تماوت واصفرار عروق الشوندرمعاً ب

واصفرار عروق الشوندر عادة في الشعیرات الجذریة على النھایة الطرفیة لجذر نبات 
ندر السكري المصاب، ولم یثبت بعد للبذار دور في نقل الفیروس. والش

جزیرة والح من والیة فلوریدا وتنوع السالالت في فیروس تریستیزا الحمضیات/الم
، 3، ك.ل. مانجوناث3، ھـ جینك3، ب. سیفیك2، ف.ج. نوالسكو1. ر.ف. ليمادیرا

) جامعة فلوریدا 1. (3وس.ل. نیبلت4، ل. براون4، س. ھالبرت3ف.ج. فیبرس
CREC ،Lake alfred ،33850) جامعة الغارف، 2فلوریدا، أمریكا؛ (UCTA ،

Gainesville ،32601ة فلوریدا، قسم أمراض النبات، ) جامع3فارو، البرتغال؛ (
Gainesville ،32614) جامعة فلوریدا، قسم الخدمات الزراعیة، 4فلوریدا، أمریكا؛ (

فلوریدا، أمریكا.
یمتلك فیروس تریستیزا الحمضیات/ الموالح، وھو فیروس مدّمر ذو انتشار 

مختلفة على توافیق مختلفة من عالمي، تنوعاً كبیراً في سالالتھ التي تحدث أعراضاً 
في جزیرة مادیرا Toxoptera citricidaالمطاعیم واألصول. وقد استقر المّن البني 

. وقد تم تحلیل العزالت الطبیعیة من 1995وفي والیة فلوریدا عام 1994عام 
PCRفیروس التریستیزا من الجزیرة والوالیة باستخدام واسمات نوعیة وكلونة بالـ 

ف السالالت. وتم الحصول على سالالت تحدث تدھوراً متوسطاً وثالث أنماط لتعری
مختلفة من تنقر الساق في فلوریدا. وتبین أن بعض العزالت الحقلیة تضم ثالث 

سالالت مختلفة من الفیروس.

عزل ساللة من فیروس التریستیزا تحدث تنّقر الساق من عملیة نقل واحدة بوساطة 
، ج.ج. 1، ي.ھـ. لیو2، ر.ف.لي1ج.ھـ تزاي.era citricidaToxoptالبني المنّ 
، FLREC) جامعة فلوریدا، 1. (2، و.ف. نیكوالیفا2، ك.ل. مانجوناث1وانغ

Ft.Lauderdale ،33314) جامعة فلوریدا، 2فلوریدا، أمریكا؛ (CREC ،الك الفرد ،
فلوریدا، الوالیات المتحدة األمریكیة.33850

) تحدث T66aار عزلة نمطیة من فیروس التریستیزا (اختی1985تم في عام 
واصفراراً للشتول، وال تحدث تنقراً للساق على نارنجموتاً تراجعیاً على أصول ال

البرتقال الحلو أو الجریفون. واستخدمت ھذه العزلة على نحو مستمر في دراسات 
فلوریدا في البني إلىتوصیف حیویة والحمایة المتصالبة. وعقب دخول حشرة المنّ 

1224ھلما مجموعT66a، تم استخدام مصدر نباتي مصاب بالعزلة 1995عام 
.Tباستخدام وحیدة بالمنّ بحشرة عملیة نقل  citricidaعزلة 79استرجاع . وقد أمكن

من العزالت %25إلیزا التفریقیة تحدید ما نسبتھ ثانویة. وأمكن بوساطة اختبارات 
في حین كانت العزالت الثانویة الباقیة شدیدة الشراسة. الثانویة متوسطة الشراسة

T. citricidaوكان المعدل اإلجمالي لكفاءة النقل عند استعمال حشرة واحدة  باستخدام 
بدون اختالف ملحوظ في المقدرة على النقل بین األفراد المجنحة، غیر %6.5حوالي 

ویة في نباتات البرتقال الحلو عزلة ثان42المجنحة أو الحوریات. وتم االحتفاظ بـ 
تسع من ھذه العزالت أعراض تنقر ساق األناناسي تحت ظروف الدفیئة. وأظھر

ضعیف إلى متوسط في عوائلھم من البرتقال الحلو.

األمراض الفیروسیة المسببة لإلصفرار والتقزم والتي تصیب المحاصیل البقولیة 
خالد محي الدین مكوك ل أفریقیا.الغذائیة ومكافحتھا في منطقة غرب آسیا وشما

وصفاء غسان قمري. مخبر الفیروسات، برنامج األصول الوراثیة، إیكاردا، ص.ب. 
، حلب، سوریة.5466

تعتبر األمراض الفیروسیة التي تتسم بإحداث أعراض اصفرار األوراق وتقزم 
البني من النباتات، ضعف في تشكل القرون وتلون اللحاء في المنطقة التاجیة باللون 

أخطر الفیروسات التي تصیب المحاصیل البقولیة الغذائیة (حمص، فول وعدس) في 
عدید من مناطق العالم. ولتحدید أولویات مكافحة ھذه األمراض الخطرة، كان من 
الضروري تعریف الفیروسات المحدثة لھا وتحدید نسب وجودھا وتوزعھا. وقد 

بلدان غرب آسیا وشمال أفریقیا (مصر، أظھرت المسوحات الحقلیة المنفذة في بعض
أثیوبیا، العراق، إیران، لبنان، باكستان، السودان، سوریة، تركیا والیمن)، بأن 
األعراض السابقة تنشأ عن أحد الفیروسات التالیة: فیروس التفاف أوراق الفول 

(BLRV) فیروس االصفرار الغربي للشوندر ،(BWYV) فیروس تقزم فول الصویا ،
(SbDV) فیروس اصفرار وموت الفول ،(FBNYV) أو فیروس اصفرار وتقزم
.  أظھرت االختبارات السیرولوجیة وجود الفیروسات التابعة (CCDV)الحمص 

) في البلدان العشرة  SbDVو Luteoviruses)BLRV ،BWYVلمجموعة االصفرار 
ران والسودان) المذكورة أعاله، وفیروس اصفرار وموت الفول في ثمانیة منھا (عدا إی

وفیروس اصفرار وتقزم الحمص في خمسة منھا (إیران، العراق، باكستان، السودان 
والیمن).  یعتبر ھذا التقریر اإلشارة األولى إلصابة محصول الحمص بفیروس 
اصفرار وتقزم الحمص في كل من العراق وإیران وإصابة محصولي الحمص 

اق. ورغم إمكانیة الحصول على والعدس بفیروس اصفرار وموت الفول في العر
مكافحة مناسبة لألمراض الفیروسیة باستخدام تولیفات من طرائق مختلفة للمكافحة فإن 

تطویر األصناف المقاومة للفیروسات ھي بال ریب االتجاه الواعد للمكافحة. تم تقویم  
مدخالً من الحمص 60مدخالً من الفول و180مدخالً من العدس، 190تفاعل 

ت محلیة سوریة لثالثة فیروسات ھي: فیروس التفاف أوراق الفول، فیروس لعزال
اصفرار وموت الفول وفیروس تقزم فول الصویا، تحت ظروف األعداء االصطناعي 

كناقل، وأشارت (Acyrthosiphon pisum)في الحقل باستخدام حشرات مّن البازالء 
ع فیما یخص المقاومة النتائج إلى وجود تنوع وراثي مفید في العدس المزرو

ILL(الثالثة المختبرة. باإلضافة لذلك، أبدت خمسة مدخالت من العدسللفیروسات 
74 ،ILL 75 ،ILL 85 ،ILL 213 ،ILL 6816 مقاومة لفیروس التفاف أوراق الفول (

وفیروس اصفرار وموت الفول  لثالثة مواسم متتالیة.  كما تم مؤخراً تعریف مدخالت 
ومة إما لفیروس التفاف أوراق الفول أو لفیروس اصفرار وموت الفول.من الفول مقا

نبیھة راسة أمراض القلف الفلیني الفیروسیة التي تصیب كروم العنب في تونس.د
المعھد الوطني للبحوث ) 1. (2ومحمد المراكشي1زینة بلفالح،1سنیة بوھاشم،1شّبوح

) كلیة العلوم، تونس.2الزراعیة، تونس؛ (
طاق برنامج إنتاج كروم خالیة من الفیروسات بتونس، ومساھمة في ي نف

دراسة مرض القلف الفلیني، تمت دراسة بیولوجیة لھذا المرض، ومقارنة تقنیات 
أسرعھا. وقد تم استعمال ثالث تقنیات تعتمد والكشف عنھ، قصد التعرف على أدقھا 

لتطعیم العشبي والتطعیم في وھي: التطعیم الخشبي، وا(Indexing)التقییس البیولوجي 
(Planococcus ficus)األنبوب. كما استعملت طریقة العدوى بواسطة الناقل الحشري 

اقبة. كما رالتي جمعت من الكروم، وتربیتھا على بذور بطاطا سلیمة في ظروف م
Cuscutaدرست إمكانیة انتقال المرض بواسطة الحامول ( sp. ( التي تكثر في حقول

اثیة األم. وقد مكنت نتائج ھذه البحوث من: (أ) تأكید وجود أعراض غیر األصول الور
في الكروم التي %9.3عادیة على الجذع واللحاء في أنواع العنب المختلفة في حدود 

رت أعراض ممیزة على نباتات دالة سلیمة حساسة من نوع ھتمت مراقبتھا، كما ظ
(LN33)) .ب) إثبات أن استعمال التطعیم جرى تطعیمھا بنباتات مصابة في الحقل

العشبي، یمّكن من التعرف على المرض بنفس دقة التطعیم الخشبي العادي وعلى 
مصابة. (جـ) لنقیض التطعیم في األنبوب الذي أثبت أنھ كاف للكشف عن كل الحاالت ا

.Pبواسطة الناقل الحشري LN33إثبات انتقال األعراض الخاصة بالمرض على 
ficus.رت النتائج أن كما أظھP. ficus .متواجدة بكثرَة في مزارع الكروم التونسیة

أثناء تجارب العدوى بواسطة LN33(د) إثبات انتقال األعراض على النوع الحساس 
مكن التأكید بوجود مرض القلف الفلیني على أنواع الكروم یالحامول. وبناء لما تقدم 

في الكشف عن ھذا المرض بواسطة بتونس وخاصة أنواع المائدة. ویمكن االعتماد
التطعیم العشبي كبدیل للتطعیم الخشبي الذي یتطلب وقتاَ أطول. كما أن ھذه الدراسة 
أكدت إمكانیة انتقال المرض بواسطة الحشرة الناقلة في المخبر، مما یدل على إمكانیة 

انتشاره في الظروف الطبیعیة في تونس.

في لبنان / البنجریروسیة على الشوندر السكرينسبة اإلصابة وانتشار األمراض الف
دیب أ، 2، ھیبا یونس1ایلیا شویري. ومشاھدات حول األمراض الرئیسیة األخرى

) 1(.1تمیم الطقشو1، صالح الحاج حسن1، صالح الدین عیسى3، لوسیا حنا3سعد
انیة، ) الجامعة اللبن2(؛مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة، تل العمارة، ریاق، لبنان

.ریكیة بیروت، لبنانم) الجامعة األ3(؛بیروت، لبنان
جریت دراسة حول انتشار خمسة أمراض فیروسیة في المناطق الرئیسیة أ

لزراعة الشوندر السكري في لبنان وسجلت مشاھدات حقلیة ألمراض فطریة بكتیریة، 
راض نفذت عدة زیارات حقلیة للتحقق من أع.نیماتودا واضطرابات فیزیولوجیة

عینة من المناطق 1002تم جمع حواليو1999األمراض خالل فصل النمو من عام 
لسھل البقاع حیث تتركز زراعة الشوندر السكري في لبنان: البقاع الشمالي، ةالثالث

لھذا الغرض واستعملت أمصال DAS-ELISAاألوسط والبقاع الغربي. أتبعت تقنیة 
فیروس اصفرار ،(BNYVV)عروق المیتة الفیروسات التالیة: فیروس اصفرار ال

فیروس االصفرار الغربي(BtMV)ك الشوندر یفیروس موزای،(BYV)الشوندر 
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عینة تبین 1002من أصل .(CMV)وفیروس موزاییك الخیار (BWYV)للشوندر
فیروس موزاییك كان و أكثر. أ) كانت مصابة بفیروس %39.5عینة (396أن

تالهمن مجموع العینات المصابة %56.5یث وجد بنسبة حالشوندر األكثر انتشاراً 
%17ثم فیروس اصفرار العروق المیتة %29.5بنسبة رفیروس اصفرار الشوند

فیروس ولم یتم الكشف عن . %11للشوندرصفرار الغربيفیروس اإلخیراً أو
ربعین عینة مصابة أثمانیة وتبین أن . في العینات المجموعةموزاییك الخیار 

دى االختبار المصلي أ.ن واحد وخمس عینات كانت مصابة بثالثآوسین في بفیر
إلى تفاعل ایجابي قوي في العینات المصابة بكل من (TBIA)لبصمة النسیج النباتي 

فیروس للشوندر وفیروس االصفرار الغربي، فیروس اصفرار الشوندر: الفیروسات
یریة، نیماتودا واضطرابات رصدت أعراض ألمراض فطریة، بكت. موزاییك الشوندر

،  Cercospora beticolaفیزیولوجیة وتم تحدیدھا مخبریا كالتالي: أمراض فطریة
Rhizoctonia spp. ،Fusarium spp. وErysiphe betae، المرض البكتیري

Erwinia carotovoraونیماتوداMeloidogyne spp. ،Heterodora schachtii
Trichodorusو sp..

حشرات رتبة متشابھة األجنحة نیكیة نقل فیروسات النبات بواسطة میكا
(Homoptera).ر. كلیة الزراعة، جامعة القاھرة، الجیزة، امالدسوقي أبو الیزید ع

مصر. 
فیروساً 700من الفیروسات التي تصیب النباتات، والتي عرف منھا حوالي 

نتمي معظم الحشرات ). وت%61(فیروساً 426حتى اآلن، تنقل الحشرات حوالي 
الناقلة لفیروسات النبات إلى رتبة متشابھة األجنحة ذات الفم الثاقب الماص، وخاصة 

والذباب األبیض ونطاطات األوراق ونطاطات النبات، وھي تنقل عددا حشرات المنّ 
على كثیر من محاصیل الحقل والخضر كبیراً من الفیروسات الھامة اقتصادیاً 

ھذا البحث بعض الدراسات باستخدام المیكروسكوب االلكتروني ول اوالفاكھة، ویتن
التي تمت لدراسة (immunogold-labeling)وتقنیة الترقیم السیرولوجي بالذھب 

أو الدوریة (propagative)میكانیكیة النقل في بعض الفیروسات التكاثریة 
(circulative)و شبھ المثابرة أ(semipersistent)و غیر المثابرةأ(nonpersistent)

ونطاطات النبات (leafhoppers)ونطاطات األوراق في كل من حشرات المنّ 
.(planthoppers)

. نداء سالم وعقل األمراض الفیروسیة التي تصیب أشجار اللوزیات في األردن
منصور. قسم البستنھ ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.

أشجار اللوزیات  (دراق، خوخ، مشمش واللوز) من األشجار المثمرة تعتبر 
الرئیسیة في األردن. وتتأثر إنتاجیة ھذه األشجار باإلصابة بعدد من الفیروسات ویدل 
التنوع الواسع لألعراض المرضیة على وجود إصابات فیروسیة لوحظت في كل 

مسح حقلي في المناطق مناطق زراعة اللوزیات. ونتیجة لتلك الظواھر فقد أُجري
في Prunusالرئیسیة لزراعة اللوزیات في األردن بغایة تقویم الحالة الصحیة لجنس 

البساتین التجاریة. وقد تم تجمیع عینات حاملة ألعراض األمراض الفیروسیة، وتم 
تأكید وجود اإلصابة الفیروسیة وتعریفھا من خالل المالحظات الحقلیة واالختبارات 

تم تعریف الفیروسات التالیة: فیروس التبقع الحلقي (باستخدام تقنیة االلیزا).المصلیة 
فیروس تبقع األوراق ، (PDV)، فیروس تقزم الخوخ(PNRSV)المیت على اللوزیات 

، (SLRSV)ولة افیروس التبقع الحلقي الكامن بالفر،(ACLSV)األصفر للتفاح 
، (CLRV)س التفاف أوراق الكرز فیرو،(TBRV)فیروس الحلقة السوداء للبندورة 

، (ToRSV)فیروس التبقع الحلقي للبندورة ،(ArMV)فیروس موزاییك الرشاد 
). (PPVوفیروس جدري الخوخ 

. عقل منصوروعائدة النسور.في األردن/الطماطمفیروس التبقع الحلقي للبندورة
عمان، األردن. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، 

تم عزل فیروس التبقع الحلقي للبندورة في األردن وذلك من أشجار دراق 
مصابة طبیعیاً. وقد تم تعریف الفیروس اعتماداً على المدى العائلي، األعراض التي 

تم القیام بمسح حقلي لحصر فیروس تظھر على النباتات وكذلك االختبارات المصلیة.
ي بساتین الدراق الرئیسة في األردن خالل الموسم الزراعي التبقع الحلقي للبندورة ف

صابات إعینة والتي أبدت أعراض إصابة مرضیة توحي ب279. وتم جمع 2000لعام 
لفیروس التبقع یجابیاً إعینة 59منطقة. وأظھرت النتائج تفاعل 11فیروسیة من 

ن نسبة إالنتائج الحلقي للبندورة بواسطة االختبارات المصلیة (االلیزا)، وأظھرت
اإلصابة بالفیروس كانت عالیة في المناطق التالیة: عجلون، زي وجرش ووصلت 

خرى: . أما في المناطق األ، على التواليللمناطق السابقة الذكر%34و 50، 62حتى 
المفرق، الفحیص، الصبحي، الشوبك، اربد، مادبا، غور األردن األوسط والزرقاء 

على التوالي.، %0، 0، 0، 0، 13، 19، 19، 28كانت نسبة اإلصابة 

Cuscutaإمكانیة انتقال بعض الفیروسات عبر النباتات المتطفلة من جنسيدراسة 
المعھد القومي للعلوم أحسن آیت یحي و نبیلة ربیحي.جیة زرمان،. نOrobancheو 

الفالحیة بالحراش، الجزائر.
الجزائر الموجودة فيول (الكشوت) من أنواع الحاممن بین اإلثني عشرة نوعاً 

Cuscuta epithymumیعتبر النوعان (L.) L.وC. campestris Yunckerمھمین
خسائر ویحدث في المزروعات األكثر انتشاراً C. campestris. ویعد النوعاً اقتصادی

غراسالطماطم، الفول والبندورة/ھمة خاصة على محاصیل الفصة، الحمص، م
إمكانیة انتقال كل من فیروس موزاییك لمعرفةولقد أجریت تجارب ر المثمرة.األشجا
وفیروس موزاییك (BYMV)األصفرءروس موزاییك الفاصولیافی، (CMV)الخیار

نباتات سلیمة ة مصابة إلىمن نباتات بقولی(PSbMV)البازالء المنقول بواسطة البذور
ضعت بذور الحامول (الكشوت) المنتشة و. C. campestrisذاتھا بوساطةمن األنواع

ةصطناعیة بالفیروسات الثالثإبطریقة صابةللنمو على نباتات العدس والحمص الم
السالفة الذكر. تمكن نبات الحامول (الكشوت) من نقل الفیروسات الثالث من نباتات 

. ودلت المقاطع نفسھإلى نباتات سلیمة من النوعصابةالعدس والحمص الم
یحیة على وجود تواصل نسیجي بین النبات المتطفل والنباتات العائلة المستعملة. التشر

عبر المراحل األولى لتطور نبات الھالوك ذاتھا والت نقل الفیروسات امحكما نجحت
Orobanche crenata Forsk.اصطناعیة وتم ذلك بعدوىنباتات عدس سلیمة.إلى

نات الھالوك الملتصقة بجذور نباتات عدس بالفیروسات الثالث السالفة الذكر لدری
وCMVوأظھرت النتائج إمكانیة انتقال كل من. سلیمة مزروعة في أطباق بتري

PSbMV ،من درینات الھالوك الموبوءة إلى نباتات العدس السلیمة. ومن جھة أخرى
في درینات الھالوك الملتصقة بجذور BYMVي تجربة عكسیة، وجد فیروسفو

مما یدل على إمكانیة مرور الفیروسات من نباتات ذاتھ س ولفیرابمصابةدس نباتات ع
كما بینت الفحوص المصلیة عدم وجود أي من فیروسات موبوءة إلى النبات المتطفل.

، CMV ،TRSV ،PEBV ،BBTMV: في الجزائر وھيالبقولیات األكثر إنتشاراً 
BBSV ،PSbMV،TMV ،BBMV،BYMV وAMV من بذور كل في عینات

من عدة جھات في الجزائر. كما لم یعثر مجموعة O. crenataوC. campestrisمن
بالرغم من أنھا جمعت من C. campestrisعلى أي من الفیروسات الثالث في بذور

بالفیروسات ذاتھا.صابة على نباتات مةنباتات الحامول (الكشوت) متطفل

طاطس باستخدام تقنیات العالج الحراري استئصال بعض فیروسات البطاطا/الب
مثنى عكیدي المعاضیدي، میسر مجید جرجیس وزبیر . طراف البراعمأوزراعة 

، بغداد، العراق.بحاث الزراعیةباء لألإمركز . نوري سلمان
اجریت تجربتین مختبرتین منفصلتین لدراسة كفاءة العالج الحراري في امكانیة 

ا/البطاطس المھمة والمستعصیة منھا، اعتمد في التخلص من بعض فیروسات البطاط
احدھما تعریض أربعة مجامیع من شتالت بطاطا صنف دیزریة مصابة بفیروسات 

منماة على وسط غذائي صناعي PLRVوPVS،PVX،PVYالبطاطا/البطاطس 
ساعات 4لمدة س25ومثالیة س40نابیت اختبار لدرجات حرارة مرتفعة أداخل 

خرى فقد استخدمت نموات اما في التجربة األ،یوماً 15وبالتعاقب لفترة بشكل متبادل 
خضریھ ناتجة عن درنات مصابة بالفیروسات سابقة الذكر مزروعة في تربة داخل 

یوماً). اخذت 15للفترة نفسھا (س37أصص وحضنت على درجات حرارة ثابتة 
ة النسیجیة والحصول ملم) من ھذه النباتات الغراض الزراع4-3أطراف البراعم (

ربعة. بینت النتائج امكانیة اختزال على نباتات بطاطا خالیة من الفیروسات األ
، %100والنباتات الناتجة وبنسبة PVSو PLRV ،PVY ،PVXالفیروسات

على التوالي، عند استخدام طریقة الحرارة المتبادلة، في 19.67%، 100%، 100%
عند تحضین النباتات على %77.5و %82.5، %82.5، %85حین كانت النسبة 

ذ بلغت إ. وقد أظھر الصنف دیزریة تحمالً حراریاً عالیاً س37ºدرجة حرارة ثابتة 
. لقد تبین من خالل النتائج وباعتماد %91.25نسبة البقاء للشتالت بعد اجراء المعاملة 

ن تعریض شتالت تقنیة الیزا في تحدید خلو النباتات الناتجة من اإلصابة الفیروسیة، أ
كثار طراف البراعم منھا لإلأالبطاطا/البطاطس لدرجات الحرارة المتبادلة قبل أخذ 

كان أفضل من تحضین النباتات لدرجات الحرارة الثابتة في توفیر نباتات بطاطا خالیة 
من الفیروسات المھمة والمستعصیة منھا بوجھ خاص مثل فیروس البطاطا/البطاطس 

.(PVS)أس 

المصلیة وفحص البولیمیریز المتسلسل في الكشف عن فیروس الطرقاماستخد
حازم. الناقلةوالحشراتمن النبات المصاب البندورة/الطماطمتجعد واصفرار أوراق 

) قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة 1. (2ومحمد الخطیب1منصورعقل،1صوالحة
ة الطب، الجامعة األردنیة، عمان، ) كلی2(، عمان، األردن؛الزراعة، الجامعة األردنیة

األردن.
دمصاص المناعي ثالثي األجسام المضادة المعتمد على المصل اإلفحصكان

فعاالً وتطبیقیاً في الكشف عن الفیروس الموجود في النبات محلیاً المضاد المنتج 
غشاء علىدمصاص المناعي الناقلة. ومثلھ فحص اإلوالحشراتالمصاب  
فعاالً في كانز المعتمد باستخدام األجسام المضادة أحادیة الكلون، إذ النیتروسیلیلو

وعلىالكشف عن الفیروس الموجود في سیقان وعناقید أوراق النبات المصاب. 
دمصاص المناعي ثنائي األجسام المضادة وفحص النقیض من ذلك، كان فحص اإل

ن في كشف الفیروس غیر المباشر المغلف بالفیروس غیر فعالیالمناعيدمصاص اإل
. إلى جانب ذلك، فقد تمت مضاعفة الحامض النووي المصابالموجود في النبات 

والحشرات الناقلة بشكل كلي أو جزئي وذلك المصابللفیروس الموجود في النبات 
. وكان ھذا الفحص حساساً وفعاالً في الكشف المتسلسلباستخدام تفاعل البولیمیریز 
. وبعد دراسة 9-10الخامة حتى التخفیفالنباتیةالعصارة عن الفیروس الموجود في 

تبین أن الحلوة،مصیر (قدر) الفیروس المحمول بواسطة ذبابة البطاطا/البطاطس 
النوويالغالف البروتیني للفیروس یتحطم بعد عشرة أیام، بینما یبقى الحامض 

البیضاءوت الزجاجیة محموالً لمدة تزید عن اثنین وعشرین یوماً. وتبین أن ذبابة البی
تغذیتھاتستطیع اكتساب كالً من الغالف البروتیني والحامض النووي للفیروس بعد 

ساعة على النبات المصاب. 48لمدة 

الفول في أصول وراثیة مقاومة وموتدراسة تحرك و تكاثر فیروس اصفرار
) كلیة 1. (2وخالد مكوك1عبد هللا الموسى،1جبارةغیداءوحساسة من العدس.

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في 2(؛الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
حلب، سوریة.،5466المناطق الجافة (إیكاردا)، ص.ب. 

الفول من أھم الفیروسات التي تصیب العدسومتاصفراریعتبر فیروس 
(Lens culnaris Med.)والفول(Vicia faba L.)ولة إلیجاد أسھل اح. وفي مفي األردن

الطرق وأسرعھا وأقل تكلفة الختیار الطرز الوراثیة المقاومة، فقد تم دراسة االنتقال 
المنتظم للفیروس في ثمانیة طرز وراثیة من العدس مقاومة وحساسة، لمدة أسبوعین 

من العدوى االصطناعیة. وقد تم الكشف عن الفیروس الموجود في األوعیة الناقلة 
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) واستخدام TBIAمصابة باستخدام االختبار المصلي لبصمة النسیج النباتي (للنباتات ال
Digital Image Analysis System (DIAS) في التقدیر النسبي لتركیز الفیروس. وقد

أظھرت النتائج أن الطرز الوراثیة المقاومة قد حصلت على أدنى معدل من االنتقال 
نھ إحدى آلیات المقاومة في العدس. أى المنتظم للفیروس، األمر الذي قد یفسر عل

: فئات3فمن الممكن ترتیب األصول الوراثیة المدروسة في DIASواعتماداً على قیم 
)2؛ (ILL 213و ILL 6810 ،ILL 7217:مثل15-1) الطرز الوراثیة ذات قیم 1(

ت الطرز الوراثیة ذا)3(؛ILL 292 ،ILL 85: مثل30-20الطرز الوراثیة ذات قیم 
. و بذلك یتبین إن دراسة ILL 7217و ILL 324 ،ILL 7010: مثل60-45قیم 

في تقدیر DIAS، وكذلك استخدامTBIAاختبار االنتقال المنتظم للفیروس باستخدام
یوم بعد العدوى قد مكنت من تعریف الطرز الوراثیة 14تركیز الفیروس لمدة 

المقاومة للفیروس.

ازالء على محصول العدس في سوریة ومعلومات فیروس موزاییك وزوائد الب
صفاء إضافیة عن مداه العائلي، تنقیتھ، تفاعالتھ السیرولوجیة وطرق انتقالھ.

بر تمخومحمد الخلف. قسم األصول الوراثیة،كوك، بسام بیاعةمقمري، خالد 
، حلب، سوریة.5466إیكاردا، ص.ب. الفیروسات،

ي حقول العدس في  جنوبي سوریة، لوحظت أعراض توحي بإصابة فیروسیة ف
تضمنت اختزاالً في النمو والتفافاً لألوراق كان مترافقاً مع تبرقش األوراق وذبول 
د ھذه األعراض وبائیة في حقول العدس بمحافظة درعا  القمم أو موتھا. كانت نسبة تردُّ

. أظھرت اختبارات النقل أن العامل 1994حیث تمت مشاھدتھا سنویاً منذ عام 
الممرض ینتقل من العدس إلى العدس، وإلى البازالء والفول بوساطة األعداء 

) Myzus persicaeو Acyrthosiphon pisumالمیكانیكي وبواسطة حشرات المّن (
-SDSبالطریقة شبھ المستمرة. أظھر الرحالن الكھربائي باستخدام الھالم 

polyacrylamide كیلو دالتون. كما 22ھي أن حجم الغالف البرویتي لھذا الفیروس
واختبار (TBIA)أظھرت االختبارات السیرولوجیة مثل اختبار بصمة النسیج النباتي 

أن ھذا الفیروس (Western blot)واختبار الوصمة الغربیة (DAS-ELISA)الیزا 
متشابھ سیرولوجیاً مع فیروس موزاییك وزوائد البازالء. وبناًء على نتائج المدى 

عراض، طرق اإلنتقال والتفاعالت السیرولوجیة لھذا الفیروس أمكن العائلي، األ
تصنیفھ على أنھ فیروس موزاییك وزوائد البازالء. تم تنقیة ھذا الفیروس من نباتات 

ملغ من الفیروس النقي لكل كیلو 2-1بازالء مصابة بھ جھازیاً، وأمكن الحصول على 
1999-1997خالل الفترة ما بین غرام من األنسجة المصابة. وأظھر المسح الحقلي

أن فیروس موزاییك وزوائد البازالء منتشر على نحو واسع في كافة مناطق زراعة 
العدس في سوریة (محافظات حلب، درعا، حماه وحمص)، وبلغت نسبة اإلصابة بھ 

. ویتم حالیاً دراسة تأثیر فیروس موزاییك وزوائد %50في بعض الحقول أكثر من
إنتاجیة محصول العدس ونسبة انتقالھ ببذور أصناف مختلفة من العدس.البازالء على

تأثیر الحجر الزراعي على مدى انتشار الفیروسات في البطاطا/البطاطس في األردن. 
قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، عقل منصور.

األردن.
الفیروسات التي تفحص للحجر الزراعي تم إجراء دراسة مسحیة لمدى انتشار

فیروس البطاطا/البطاطس ، )PLRV(وھي فیروس التفاف أوراق البطاطا/البطاطس
A)PVA وفیروس البطاطا/البطاطس (Y)PVY بھدف تقییم أثر قوانین الحجر  (

أن إلىالزراعي على مدى انتشار ھذه الفیروسات في األردن. أشارت الدراسة 
وسیة تعتبر مشكلة ھامة في حقول البطاطا/البطاطس حیث تراوحت األمراض الفیر

نسبة النباتات التي ظھرت علیھا أعراض شبیھة بأعراض األمراض الفیروسیة ما بین 
وادي األردن. كذلك دلت يداخل حقول البطاطا/البطاطس المزروعة ف66-94%

وسات إنتشاراً یلیھ الدراسة على أن فیروس التفاف البطاطا/البطاطس كان أكثر الفیر
الذي كان شائعاً في Aثم فیروس البطاطا/البطاطس Yفیروس البطاطا/البطاطس 

كانت مصابة بھذه ةمنطقة جرش. كما وجد أن العدید من األعشاب الحولیة والمعمر
الفیروسات الثالثة. وبناًء علیھ فإن قوانین الحجر الزراعي لیست فعالة في ظل 

.الظروف الموجودة حالیاً 

حصر األمراض الفیروسیة التي تصیب محاصیل الحبوب والبقولیات الغذائیة في 
، سیلو 2، صفاء قمري1، میسر جرجیس2، خالد مكوك1المثنى المعاضیدي. العراق

مركز اباء لالبحاث الزراعیة، ) 1. (1وفراس طارق1، رائد مصطفى1مراد
مج األصول الوراثیة، مختبر برنا) 2(؛بو غریب، بغداد، العراقأ،39094.ص.ب

.حلب، سوریة،5466الفیروسات، ایكاردا، ص.ب 
تم اجراء مسح حقلي للتعرف على األمراض الفیروسیة التي تصیب المحاصیل 
البقولیة الغذائیة (الحمص، الفول والعدس) ومحاصیل الحبوب (القمح والشعیر) في 

األنبار، دیالي، التأمیم ونینوى) مناطق زراعتھا الرئیسة في العراق (محافظات بغداد، 
حقل بقولي 54. خالل ھذا المسح تم زیارة 2000بریل أخالل شھر نیسان/ 

شعیر) تم اختیارھا 5قمح و18حقل حبوب (23عدس) و10حمص و8فول، 36(
عتماد على النتائج . تم تعریف الفیروسات وتقدیر نسبة اإلصابة لكل حقل باإلعشوائیاً 

عینة كانت 25-20، باالضافة إلى خذھا عشوائیاً أعینة تم 200-100المخبریة لـ 
6819عینة بقولیات (7663تبدى أعراض إصابة فیروسیة من كل حقل. تم جمع 

3455توحي بإصابة فروسیة) وكانت تبدي أعراضاً 844عینة جمعت عشوائیاً و
ي بإصابة توحكانت تبدي أعراضاً 362وعینة جمعت عشوائیاً 3093عینة حبوب (

محاصیل البقولیة وخمسة الفیروس تصیب 12فیروسیة)، وتم فحصھا للكشف عن 
فیروسات تصیب محاصیل الحبوب وذلك باستخدام اختبار بصمة النسیح النباتي. في 

كثر ھو األ(BYMV)حقول الفول، وجد بأن فیروس موزاییك الفاصولیاء األصفر 

(مثل Luteovirusesر التابعة لمجموعة صفراتاله الفیروسات المسببة لإلانتشاراً 
بناء )،(BWYV)صفرار الغربي للشوندر واإل(BLRV)فیروسي التفاف أوراق الفول 

لألعراض الظاھریة المتواجدة في الحقول، وجد بأن ھناك أربعة حقول فول كانت 
ختبارات المخبریة وجد بأن . في حین، بناء على اإل%21كثر من أنسبة اإلصابة فیھا 

حقل؛ 18في %100-80نسبة اإلصابة للعینات المجموعة عشوائیاً ترواحت ما بین 
في التأمیم) كانت 1في دیالي و1في األنبار، 5في محافظة بغداد، 9منھا (16

وحقلین في محافظة موزاییك الفاصولیاء األصفرحیان بفیروس مصابة في أغلب األ
صفرار الغربي واإلر ولیاء األصفوزاییك الفاصمنینوى كانا مصابین بفیروسي

للشوندر. أما في حقول الحبوب فقد تم الكشف فقط عن فیروس تقزم واصفرار الشعیر 
(BYDV) في العینات %9في العینات المجموعة عشوائیاً و%1وكانت نسبة وجوده

بناء على المالحظات الحقلیة كانت والتي كانت تبدي أعراض فیروسیة. وبشكل عام 
في جمیع حقول محاصیل الحبوب. خالل ھذا المسح أیضاً، %5قل من أصابة نسبة اإل

خرى تصیب المحاصیل البقولیة ولكن بنسب ضئیلة، مثل أتم الكشف عن فیروسات 
، (FBNYV)، فیروس اصفرار وموت الفول (AMV)فیروس موزاییك الفصة 

فرار وفیروس اص(BBWV)، فیروس ذبول الفول (CMV)فیروس موزاییك الخیار 
CCDV. ویعتبر ھذا ھو التسجیل األول لفیروسات (CCDV)وتقزم الحمص 

على البقولیات في العراق.FBNYVوBWYVو

جمال صوان، . قادرة على تحمل اإلصابة الفیروسیة/بطاطستقییم أصناف بطاطا
كلیة الزراعة، الجامعة . عقل منصور، محمود قصراوي، نذیر الحدیدي وعمر كفاوین

.دنیة، عمان، األردناألر
یتأثر إنتاج البطاطا/البطاطس بشكل عام بعدة عوامل سواء كانت حیویة أو 

ومن أھم العوامل التي تؤثر على إنتاج البطاطا/البطاطس األمراض الفیروسیة ،غیرھا
في بعض المراحل ویؤدي إلى خسائر وھي ذات تأثیر كبیر قد یكون خطیر جداً 

أو السیطرة على عدم حدوثھا، طریقة لمنع اإلصابة نھائیاً فادحة. وحتى اآلن ال توجد
من طرق یتلخص في المكافحة بعد حدوث اإلصابة، وھذه ولعل أھم ما یستخدم حالیاً 

حدیثاً، برزت الحاجة إلى تطویر الطرق تعتمد على استخدام المبیدات الكیمیائیة.
ھذه الطرق الجدیدة بدء المستخدمة في وقایة النبات بأسالیب جدیدة مبتكرة، ومن 

الزراعة باستخدام خطوط وراثیة تابعة ألصول سلیمة وزراعة أصناف لھا القدرة على 
مقاومة الفیروسات التي تصیب البطاطا/البطاطس وھذا یتم عن طریق ایجاد أصناف 

ھذه الدراسة تم جیدة بعد أن تتم دراستھا للتأكد من مدى مقاومتھا للفیروسات. وفي 
اكثارھا، ثم خضعت تمن عائلة من ھجین البطاطا/البطاطس المختلفة واحضار عشری

دراسة تمت و،ھذه الخطوط إلى عدة تجارب مختلفة لدراسة مدى تأثرھا بالفیروسات
صفات الدرنات الناتجة ودراسة إنتاجیتھا.

مھجة في مصر./الحمضیاتدراسات على مرض تشقق قلف الترایفولیاتا بالموالح
بو الفتوح الطحالوي. قسم الفیروس، معھد بحوث أمراض النبات، مركز عبد الرحمن أ

البحوث الزراعیة، مصر. 
تم التعرف للمرة األولى في مصر على مرض تشقق قلف الترایفولیاتا، وقد 

ة للحامض النووي. وقد وجد ائیاستخدم في ذلك طرق بیولوجیة وتقنیة الھجرة الكھرب
في الحقول كانت عبارة عن تشقق في القلف أن األعراض على األشجار المصابة

أشجار طولیاً وبقع مصفرة على األغصان، كما لوحظ تقزم ھذه األشجار خاصة على
(CEV)فیروئید اكسوكورتس الحمضات. وقد وجد أنالترایفولیات (ثالثیة األوراق)

ا وجد ، كمRutaceaeالمسبب لتشقق قلف الترایفولیاتا لھ مدى عوائلي واسع في عائلة 
ال ینتقل بالحشرات حیث تم ، ولكنالتطعیمواسطة كما ینتقل ب،أنھ ینتقل میكانیكاً 

تجربة كالً من حشرة الذبابة البیضاء وحشرة مّن الخوخ األخضر دون التمكن من نقل 
المرض. 

ھناء فاءة حشرات المّن في نقل فیروس إلتفاف أوراق الفول إلى نبات الحمص.ك
كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، ) 1. (1وأمین حاج قاسم2مكوكخالد،1توفیق حسن
روسات، قسم األصول الوراثیة، المركز الدولي للبحوث یبر الفت) مخ2سوریة؛ (

، حلب، سوریة.5466الزراعیة في المناطق الجافة، ص.ب. 
دى دراسة بعض العوامل المؤثرة على كفاءة نقل عزلة محلیة لفیروس التفاف ل

فول إلى نبات الحمص، وجد أن مّن البازالء كان أكثرھا كفاءة، تاله مّن أوراق ال
رتفعت كفاءة نقل الفیروس بزیادة عدد الحشرات امّن الفول أقلھا كفاءة. والعدس وكان

المستخدمة لنقل الفیروس إلى النبات الواحد أو زیادة فترة اإلكتساب من مصدر 
كتساب الفیروس أثراً االمستخدمة ومصدر العدوى. كذلك تبین أن لعمر حشرات المّن 

واضحاً في زیادة نسبة النقل حیث إتضح أن الیرقات أكثر كفاءة في نقلھ من الحشرات 
) ICC 15566ستخدام صنف الحمص الخالي من الشعیرات (االبالغة، كما وجد أن 

ول.رتفاع كفاءة النقل مقارنة باستخدام نبات الفاكتساب الفیروس أدى إلى كمصدر ال

عقل منصور.قسم وقایة وأسامة المبروكالفیروسات التي تصیب العدس في األرن.
األرن.عمان،النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة،

تھدف ھذه الدراسة للتعرف على الفیروسات المسببة لألمراض على العدس، 
. تم كثر وجوداً حصول المرض، والخسائر في اإلنتاج المتسببة عن المسبب األاحتمالیة

تعریف ثالثة فیروسات من اربعمائة عینة تم جمعھا من مناطق إنتاج العدس الرئیسیة 
، وكذلك تم جمع عزلة رابعة من بذور العدس. تم التعرف 1996-1995في الفترة 

الفیزیائیة، االنتقال على الفیروسات باالعتماد على المدى العائلي، األعراض، الخواص
ھي التعرف علیھا، الفیروسات التي تم االختبارات السیرولوجیةوبواسطة الحشرات

، (BYMV)الفاصولیاء األصفر ، فیروس موزاییك (AMV)فیروس موزاییك الفصة
البذوربواسطة ، وفیروس موزاییك البازالء المنقول(BBSV)فیروس تلون بذور الفول
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(PSbMV) ن فیروس تلون أ. أظھر فحص اإلنبات لجمیع أصناف العدس التجاریة
البذور تنتقل بواسطة بذور واسطة بذور الفول وفیروس موزاییك البازالء المنقول ب

على احتمالیة لحدوث المرض أالتوالي. وكانت ، على %0.8و%2.1العدس بنسب 
فیروس كان وذلك في نھایة الموسم. %16.5الفیروسي في منطقة الربة ووصلت إلى 

یتبعھ فیروس موزاییك البازالء في العدس في األردن عاً كثر شیوتلون بذور الفول األ
أول تقریر لفیروسات العدس في ھذا التقریر ھوالبذور، ویعتبرواسطة المنقول ب

األردن.

خطط وموزاییك الشعیر تأثیر التخزین والمعالجة الحراریة في حیویة فیروست
بر الفیروسات، تمخ.اروران عطنخالد محي الدین مكوك و.المنقول في بذور الشعیر

قسم األصول الوراثیة، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة، ص.ب. 
، حلب، سوریة.5466

تخطط وموزاییك الشعیر سلباً في إنتاجیة محصول ؤثر اإلصابة بفیروست
الشعیر. ومن المعروف أن ھذا الفیروس ینتقل طبیعیاً فقط بواسطة البذور، وعلیھ فإن 
إنتاج بذور خالیة منھ ھي أفضل السبل للحد من الخسائر التي یسببھا. وتھدف ھذه 
الدراسة لمعرفة أثر تخزین البذور والمعالجة الحراریة في حیویة الفیروس داخلھا. تم 
تخزین عینات بذور شعیر تحوي على بذور مصابة بفیروس تخطط وموزاییك الشعیر 

س، اختبرت نسبة اإلصابة الفیروسیة في 4حوالي خمس سنوات عند درجة حرارة 
البذور المخزونة مرة كل ستة أشھر، عن طریق الكشف عن وجود الفیروس في 

في كل إختبار) بطریقة بصمة النسیج النباتي. أظھرت ةبذر200مستنبتات البذور (
النتائج بأن فیروس تخطط موزاییك الشعیر لم یتأثر بالتخزین، حیث كانت نسبة 

من بدایة التجربة وحتى نھایتھا. كما لم تؤثر اإلصابة %50ي حدود الـاإلصابة ف
. وعند %96الفیروسیة في نسبة اإلنبات خالل فترة التجربة، وبقیت في حدود 

س ولفترات زمنیة 80تعریض مجموعة من البذور الحاملة للفیروس لدرجة حرارة 
في %59إلصابة من یوماً)، انخفضت نسبة ا17و 15، 12، 10، 5، 3(مختلفة 

حسب المدة التي عرضت فیھا البذور %57-33معاملة حراریاً إلى الالبذور غیر 
- 55ض في نسبة إنبات البذور تراوح ما بین اللمعاملة الحراریة، ورافق ذلك انخف

10لفترة وس 85، تبعاً لفترة التعریض. وعند تعریض البذور لدرجة حرارة 94%
، ورافق ذلك انخفاض في نسبة %24.2إلى 59بة من أیام، انخفضت نسبة اإلصا

ستخزین البذور لمدة خمأن . وتشیر ھذه النتائج إلى %52إلى 94إنبات البذور من 
سنوات ال یؤثر في نسبة إصابتھا بالفیروس، وأدت المعاملة الحراریة إلى تخفیض ھذه 

ام وسائل أخرى إلنتاج النسبة ولكن دون التخلص النھائي منھا. وبالتالي البد من استخد
بذور خالیة من فیروس تخطط وموزاییك الشعیر، سواء أكان بھدف حفظھا في بنك 

البذور أو إكثارھا لتوزیعھا على المزارعین.

الجیل الثاني عشائرعزاالتنراسة تحرك وتكاثر فیروس إصفرار وتقزم الشعیر في إد
خالد الث المقاومة للفیروس.في الشعیر وإستخدامھا في إختیار عائالت الجیل الث

سالفاتور تشیكاریللي واستفانیا جراندو. برنامج األصول الوراثیة، ،داد غالمومكوك، 
، حلب،5466في المناطق الجافة، ایكاردا، ص. ب. ةالمركز الدولي للبحوث الزراعی

سوریة.  
م یؤدي استخدام طرائق مخبریة لتعریف نباتات مقاومة لفیروس اصفرار وتقز

الشعیر في مرحلة البادرة إلى جعل عملیة اختیار النباتات المقاومة في الجیل الثاني 
سھلة وسریعة. عند رصد تركیز جزیئات الفیروسات في دراسة اآلباء ونباتات الجیل 

ھجیناً من الشعیر مزروعة في أصص تحت ظروف البیت البالستیكي، 21الثاني لـ 
لنسیج النباتي أمكن تحدید النباتات المقاومة بعد بواسطة االختبار المصلي لبصمة ا

خمسة أیام من إلقاحھا بالفیروس، باالرتكاز إلى عدم كشف الفیروس في لحاء ساق 
النبات. ھذا التمییز ضعف عند إجراء اإلختبار بعد تسعة أیام من اإللقاح، وأضحى 

التخلص من غیر ممكن عند الیوم الرابع عشر بعد اإللقاح. وبھذه الطریقة أمكن
النباتات الحساسة لإلصابة بعد خمسة أیام من اإللقاح، ونقل البادرات المقاومة فقط إلى 
الحقل لمتابعتھا حتى الحصاد. وعند القیام بدراسة مماثلة على نباتات اآلباء والجیل 

مزروعة في الحقل مباشرة، تبین أنھ من الممكن تحدید اًً◌ً◌◌ً جینھ26الثاني لـ 
قاومة للفیروس عند فحصھا بعد ثالثة أسابیع من اإللقاح. وتتمیز طریقة النباتات الم

الزراعة المباشرة في الحقل عن الطریقة األخرى بأنھا تجنب نقل النباتات الصغیرة 
من البیت البالستیكي إلى الحقل، وتسمح بنمو أفضل. من ناحیة أخرى فان طریقة 

استخدام مساحة تقل عشرة أضعاف عن الغربلة األولیة في البیت البالستیكي تسمح ب
تلك المستخدمة في الطریقة األولى. 

ض البكتیریةاألمرا
الفایتوبالزما باستخدام تقنیة الترحیل الكھربائي في الھالم متعدد تشخیص

، رقیب 1فضل عبد الحسین. (Polyacrylamide gel electrophoresis)االكریالماید 
عاكف 
) قسم وقایة النبات، كلیة 1(. 2عبد الجبار الشمريو1یم الراوي، فرقد عبد الرح1العاني

حیاء المجھریة، كلیة ) قسم األ2(، بغداد، العراق؛ الزراعة، جامعة بغداد، أبو غریب
، بغداد، العراق.بو غریبأالطب البیطري، جامعة بغداد، 

(SDS)استخدمت تقنیة الترحیل الكھربائي في الھالم متعدد االكریالماید بوجود 
Sodium dodecyl sulfateبالزما في وكطریقة سھلة وسریعة في الكشف عن الفایت
وضح أعلى الوزن الجزیئي لبروتیناتھا. عتماداً إفي مجامیع النباتات المصابة ووضعھا

نمط الترحیل الكھربائي، على الھالم لنماذج بروتینیة حضرت من النباتات المصابة 
منخفضة وزان جزیئیة أالزما نقیة ظھور حزم بروتینیة ذات بالفایتوبالزما ومن فایتوب

لم تالحظ في نمط الترحیل لنماذج من نباتات سلیمة. وظھر تالزن بین ھذه البروتینات 

وزان تراوحت األ.بعد استخالصھا من الھالم والمصل المضاد لفایتوبالزما الطرطیع
، التوت /البندورةات: الطماطمالجزیئیة لبروتینات الفایتوبالزما المستخلصة من نبات

ودالتون في حین یلك15-14األبیض، الكسوب االصفر، الخس البري والطرطیع بین 
وزان الجزیئیة لبروتینات الفایتوبالزما المستخلصة من نباتات تراوحت األ

كیلودالتون مما یشیر إلى وجود مجموعتین 20-17والسمسم بین البطاطا/البطاطس
على الوزن الجزیئي عتماداً إت للدراسة عتوبالزما التي خضمختلفتین من الفای

لبروتیناتھا.

، 1محمود أبو غرة. حصر أولي ألمراض البطاطا/البطاطس البكتیریة في سوریة
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة 1(. 2ریجین سامسونو2لویس غاردان

.انجیھ، فرنسا،INRA،) محطة أبحاث أمراض النبات2(؛دمشق، دمشق، سوریة
جرى حصر أولى لألمراض البكتیریة التي تصیب محصول البطاطا/البطاطس 
في محافظتي دمشق وحماة، عزلت البكتیریا من نباتات ودرنات البطاطا/البطاطس، 

اختبار حیوي التي سمحت بتعریف نوعین ممرضین ھما: 20بإجراءوعرفت 
Erwinia carotovora subsp. carotovoraوE. chryanthemi biovar1 . ولم

أو (Ralstonia solancearum)ي توجد أي عزلة تابعة للبكتیریا المسببة للعفن البن
Clavibacter michiganensis)لبكتیریا العفن الحلقي  subsp. sepedonicus). كما تم

ه عزل العدید من البكتیریا الرمیة التي ترافقت مع البكتیریا الممرضة. عرفت ھذ
التي سمحت بتحدید عشرة أنواع API20EوAPI20NEالبكتریا باستخدام صفائح 

، Citrobacter yougae ،Enterobacter cloacae ،Klebsiella ornitholyticaھي:
Enterobacter sakazaki ،Agrobacterium radiobacter ،Citrobacter braakii ،

Acinetobacter baumni،Providencia rettgri ،Pseudomonas fluorescens
ن متابعة البحث عن األمراض البكتیریة في . إSphingomonas paucinobilisو 

المناطق األخرى ستسمح بالتعرف على أھم األمراض التي تصیب محصول 
البطاطا/البطاطس في سوریة وتؤكد خلوه من األنواع البكتیریة ذات الصفة الحجریة. 

Erwiniaبقاء بكتیریا carotovora pv. Carotovora.في التربة في غور األردن
. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة لیفعمر ناصر وحامد خ
األردنیة، عمان، األردن.

1995أجریت التجربة في غور األردن خالل الفترة من تشرین الثاني/ نوفمبر 
Erwinia carotovoraالبكتیریالتحدید قدرة1996إلى تشرین الثاني/ نوفمبر  pv.

Carotovora .ووجد أن البكتیریا تبقى في التربة بمعدل عددي على البقاء في التربة
في نیسان/أبریل وحدة مشكلة لمستمرة/ مل x 10 44.8یصل بحده األعلى إلى 

/أغسطسفي آبوحدة مشكلة لمستعمرة/مل 25وأیار/مایو، وكان المعدل األدنى 
/سبتمبر.  التغیر في األعداد البكتیریة مرتبط مع التغیر في درجات الحرارة في وأیلول

س38.8بینما كانت مرتبطة مع أعلى تعداد بكتیري،س25التربة وكانت درجة 
مع أقل تعداد بكتیري.

ستخدام طریقة البصمة البقعیة للكشف عن البكتریا المحدثة للفحة البكتیریة على ا
Pseudomonasالبازالء  syringae pv. pisi ومقارنتھا مع نتائج الكشف بطرائق

كلیة ) 1. (1وأحمد األحمد2خالد محي الدین مكوك،1الء الدین حمویةعمصلیة أخرى.
مختبر الفیروسات، قسم األصول الوراثیة، ) 2الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة؛ (

، حلب، سوریة.5466إیكاردا، ص. ب. 
ن وجود طرق كشف عن الممرضات النباتیة ومنھا البكتیریا  من األھمیة بمكا

تكون رخیصة التكلفة وتعطي نتائج سریعة ودقیقة. لذا ھدف ھذا البحث إلى مقارنة 
ق المصلیة األخرى في الكشف عن ئمع الطرا) Dot-blotطریقة البصمة البقعیة (

Pseudomonasعزلة شرسة محلیة (سوریة) من البكتیریا  syringae pv. pisi وذلك
من حیث دقة النتائج وسرعة إعطائھا وكمیة المصل والتجھیزات الالزمة إلجراء 
االختبار وتكلفتھا. أظھرت النتائج أن الدقة في طریقة البصمة البقعیة لم تختلف عن 

ھا في الطرائق المصلیة األخرى مثل اختبار الیزا أو التراص على الشریحة تمثیال
ساعات مقارنة مع 3ھذه الطریقة بإعطاء نتائج خالل فترة الزجاجیة. كما تمیزت 

ساعة. وتمیزت تلك الطریقة باستخدام كمیة 48طریقة اإللیزا التي تستغرق حوالي 
ضعفاً أكثر 80أقل من المصل المضاد الالزم مقارنة بطریقة التراص التي استھلكت 

ت ھذه الطریقة إلى ضعفي من تلك المستخدمة في طریقة البصمة البقعیة. وبینما احتاج
كمیة المصل الذي یتطلبھ االختبار بطریقة اإللیزا، لكنھا مقارنة مع األخیرة تحتاج إلى 
تجھیزات أبسط ومواد أقل كلفة. وأمكن أخذ قراءات كمیة الختبار البصمة البقعیة عن 

عل طریق دراسة كثافة لون البقع باستخدام برنامج الحاسب مع نظام تحلیل رقمي للتفا
(Digital image analysis system) . ولتلك األسباب یمكن القول بأنھ سیكون لھذه

الطریقة أھمیة متزایدة في المستقبل في مجال الكشف المخبري عن الممرضات النباتیة 
البكتیریة.

النیماتودا
Anguina triticiل الشعیر تثألتأثیر مستویات مختلفة من اللقاح المعدي لنیماتودا 

وعمر فاروق 1، فاتح خطیب1محمد ھشام الزینب. ي الفاقد من حبوب الشعیرف
) 2(؛) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة1(. 2المملوك

حلب، ،5466، ص.ب. المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)
.سوریة

جربة الختبار تأثیر الكثافة األولیة ت1997/98نفذت خالل الموسم الزراعي 
العقم والفاقد وفي نسبة اإلصابة(Anguina tritici)ل الشعیر ألثتللعدوى بنیماتودا 

تمت العدوى .من حبوب الشعیر ضمن أصص بالستیكیة تحت الظروف الحقلیة
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1000و500، 250، 125: ة مستویات من اللقاح المعديأربعثناء الزراعة بأمباشرة 
غ تربة. استخدم في ھذه الدراسة صنفان من الشعیر سداسي الصف 100قة/یر

أظھرت.) وصنفان من الشعیر ثنائي الصف (زنبقة وتدمر)1وفرات 3(ریحان 
معنویة بین األصناف المختبرة وظھرت نسبة اإلصابة في ن ھناك فروقاً أالنتائج ب

،%37،%23یث بلغلتحخرىألمقارنة باألصناف ا3األدنى للصنف ریحان حدھا 
أیضاً على التوالي. كما بینت الدراسة لألصناف األربعة السابقة،%48و41%

ریحان وفرات (وجود فروق عالیة المعنویة في نسبة العقم بین الشعیر سداسي الصف 
%6و 8، 33، 24)، حیث بلغت نسبة العقم زنبقةوتدمر(ي الصف ئوالشعیر ثنا) 3

الت العقیمة مع ازدیاد تركیز یبانخفضت نسبة السنالتوالي. لألصناف األربعة، على
مع زیادة تركیز اً طردإلنتاجاللقاح المعدي وبفروقات معنویة، وتناسب انخفاض ا

1000و500، 250، 125عند التراكیز %50، 57، 64، 73اللقاح المعدي وبنسبة 
على التوالي.،غ تربة1000یرقة/ 

Heterodera)ى مقاومتھا لنیماتودا الحبوب الحویصلیة تقویم مدخالت الشعیر لمد
)latipons.قسم 1(. 3یاسین سویدانو2سیلفاتور شیكاریللي1محمد ھشام الزینب (

) المركز الدولي للبحوث 2(؛سوریةحلب،وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب،
) مدیریة 3(؛ یةحلب، سور، 5466ص.ب. ،الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)

.سوریةدمشق، البحوث العلمیة الزراعیة، دوما، 
من الشعیر لمدى مقاومتھا لنیماتودا الحبوب الحویصلیة مدخالً 86تم تقویم 

(Heterodera latipons) في محطة تل حدیا (حلب) خالل الموسم الزراعي
رقة/غ بیضة وی20لوثت التربة المعقمة بمعدل .ضمن أصص بالستیكیة1997/98

تربة مباشرة قبل الزراعة وبثالثة مكررات وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
(RCBD) . بذور/ أصیص واستعمل الصنف الحساس أرتا كشاھد للتجربة. 5زرعت

وذلك بقلع النباتات وتلوین الجذور إلنباتیوماً من ا70تم تقویم مدخالت الشعیر بعد 
من التربة بطریقة التطویف إلناثا، كما تم عزل اوتحدید األطوار الیرقیة ضمنھ

والتصفیة، حسبت الكثافة االنتھائیة في الجذور والتربة. تم تقییم مدخالت الشعیر بناء 
=2،مةوعالي المقا=1درجات. حیث 5-1على عدد اإلناث وفق مقیاس خاص 

وضحت ألإلصابة.حساس =5ومتوسط الحساسیة =4،متوسط المقاومة=3مقاوم،
النتائج وجود فروق معنویة بین المدخالت المختبرة حیث تراوح عدد اإلناث ما بین 

أنثى/ نبات). 20مقاومة لھذه النیماتودا (أقل من الً مدخ17أنثى/ نبات. أبدى 226- 7

ودا التقزمـونیمات(Pratylenchus zeae)ودا التقرح ــة نیماتــعالق
(Tylenchorhynchus sp.) محمود محمد . الحبوب من الذرة الشامیةومحصول

قسم أمراض النبات، المركز القومي للبحوث، الدقى، النیماتودا،مختبر.حمد یوسفأ
.القاھرة، مصر

وضحت الدراسة تذبذب الكثافة العدیدیة لنیماتودا التقرح أتحت الظروف الحقلیة 
(Pratylenchus zeae)ة الشامیة صنف بصورة واضحة في جذور وتربة نباتات الذر

خالل موسم النمو ووصلت الكثافة العددیة إلى الذروة في وقت “10ھجین فردي “
سبتمبر) مرتبطة مع درجة الحرارة السائدة. وبالنسبة لنیماتودا أیلول/الحصاد (شھر 

Tylenchorhynchusالتفزم من جنس  sp. فة بدرجة اآلفقد تذبذبت الكثافة العددیة لھذه
وضحت الدراسة كذلك وجود عالقة ارتباط عكسیة أطوال الموسم. وقد قلیلة في التربة

إلنتاجبین الكثافة العددیة لنیماتودا التقرح في الجذور فقط طوال موسم النمو وكمیة ا
من حبوب الذرة الشامیة وكانت ھذه العالقة عكسیة أیضاً بالنسبة للجنس 

Tylenchorhynchus sp.وكمیة أیلول/سبتمبر(فقطدفي التربة في وقت الحصا (
اإلنتاج من حبوب الذرة الشامیة. 

.Meloidogyne incognitaمیكانیكیة اختالف العوائل وعالقتھا بالضرر بواسطة 
) قسم وقایة 1(.2و د. ترودجل2، م. فیلیب2، م. فارقت1محمود اكریم الحویطي

) قسم 2؛ (لیبیاالبیضاء،،919.النبات، كلیة الزراعة، جامعة عمر المختار، ص.ب
، اسكتلندا، DD2 5DAالنیماتودا، معھد بحوث المحاصیل االسكوتلندي، ادنبرا 

المملكة المتحدة.
آسیا، مجموعة من (Meloidogyne incognitaعشائر من اختبرت أربع

نبات من نباتات المناطق الباردة 58على الشمالیة)وأمریكاافریقیا، جزر الھند الغربیة 
و أالثاني لواحد األحداثنھ تم دخول وغزو طور أالنتائج ببینت.االستوائیةوالمناطق

Conyza candensisالنوعینكل النباتات ما عداىعقد علوإحداثأكثر من العشائر 
البندورة/الطماطمونوعSenecio clivicolaووجد بأن النوع.Urtica dioicaو

یة عقد. كذلك حیث لم أغزو ولكن لم تتكون و حدث لھاأأصیبت ”Rossol “المقاوم
حداث أوقدرتھا على Meloidogyne incognitaتوجد أي عالقة واضحة بین منشأ 

غلب النباتات ألوحظت كتل البیض على .العقد على النباتات من المناطق المختلفة
نتج أة بعضھا ألربعكانت عوائل لكل العشائر األنواعغلب اأالتي بھا عقد و

عقد توكان ھناك تباین معنوي في .من العقد وكتل البیض مع بعض العشائرقلیل
ن أشارت النتائج بأة.ربعالعشائر األھا معالمختلفة وتفاعلنباتاتالالجذور ألنواع 

قل في العوائل الفقیرة  مثلأالثاني كانت األحداثتطور طور أعداد ومعدل
Datura metelوSolanum mamosumعنب أمانة مع العوائل الجیدة.بالمقار

كان حالة استثنائیة حیث كان أكثر غزو فقد(Solanum nigrum)الذئب
”Moneymaker“الحساسبواسطة طور االحداث الثاني من نوع الطماطم

تأثیر /البندورة وكذلك فقد تم دراسةللطماطمولكن تطورھا كان مماثالً 
اسطة عشیرتین مناختالف العوائل على الضرر المتسبب بو

Meloidogyne incognitaحدث نقص معنوي في قدو،في تجربة أصص
لم یتأثر بینما ”Moneymaker“الطماطمنوعنمو العائل الجید فقط  وھو

،(Datura metel)العائل الفقیر و(U. dioica)غیر العائل نمو النبات في كل من 
. Solanum nigrumوالعائل المتوسط

غیر المدخنة كبدائل الستخدام برومید المیثیل لمكافحة النیماتوداعض مبیدات بفعالیة
Meloidogyne javanicaولید أبو غربیة. كلیة وبدويسماحالبندورة/الطماطم.على

األردنیة، عمان، األردن.الجامعةالزراعة، 
في البیوت الزجاجیة لدراسة فعالیة مبیدات أخرىتجربة حقلیة وأجریت

%24سائل وفایدیت %20حبیبي، موكاب %10یماتودا غیر المدخنة فیورادان الن
البندورة/الطماطم علىM. javanicaالنیماتوداسائل، مقارنة ببرومید المیثیل لمكافحة 

)GS-12.( حیث تضمنت األردنفي بیت بالستیكي في وادي الحقلیةالتجربةأجریت
وفایدیت )،²مغ/5(فیوردان )، ²مغ/50(لمیثیل معاملة التربة قبل الزراعة ببرومید ا

المعامالت على تأثیرباإلضافة إلى شاھد للمقارنة. أخذت عینات لتقدیر )،²/م³سم1(
تم خلط ثالثة تراكیز من فقدمعاییر النیماتودا والنبات. أما في تجربة البیوت الزجاجیة 

من) 1/2X ،1X ،2X(راعةالمبیدات فیورادان، موكاب وفایدیت بالتربة قبل الز
، على حوض/³سم0.0036و ³سم0.005غ،0.025التركیز الموصى بھ و ھي 

منھ على المجموع برشةالتوالي. وفي معاملة منفصلة أضیف الفایدیت للتربة دعمت 
شاھد للمقارنة. أضیفكذلك ،تر) بعد ثالثة أسابیع من الزراعةی/ل³سم7.5الخضري(

باقي المبیدات، علىاألولى تفوق برومید المیثیل بدرجة عالیة أظھرت نتائج التجربة
وزن المجموع معدلوزاد %70.5حیث قلل معدل معاییر النیماتودا المدروسة بنسبة 

)، %31.9و36.9فوق الشاھد. تال ذلك كل من الفیورادان (%86الخضري بنسبة 
). أما %16.5و15.5قلھا فعالیة (أفایدیت) بینما كان %25.9و 27.1(موكاب

التربة بالفایدیت ثم الرش بعد الزراعة معاملةتجربة البیت الزجاجي، فقد أظھرت أن 
بالمبیدات الثالثة قبل الزراعة على التربةفضل النتائج. تال ذلك معامالت أأعطت 

الثالثة فقد كانت بشكل عام سامة للمبیداتالتراكیز المتوسطة. أما التراكیز العالیة 
ت. للنبا

Anguina triticiلل القمح أثتتأثیر مستویات مختلفة من اللقاح المعدي لنیماتودا 
Steinbالحبوب وطول النبات لثمانیة أصناف من القمح.تثأللفي اإلصابة بمرض

) قسم وقایة النبات، 1(. 2ومحمد فرحان اسماعیل1حمد األحمدأ، 1محمد ھشام الزینب
) مركز البحوث العلمیة الزراعیة في 2(؛سوریةب،حلكلیة الزراعة، جامعة حلب،

.الرقة، الرقة، سوریة
تجربة الختبار تأثیر الكثافة األولیة 1996/97نفذت خالل الموسم الزراعي 

لل حبوب القمح أثتفي اإلصابة بمرض Anguina triticiثآلل القمح تللعدوى بنیماتودا 
لحقلیة. تمت العدوى مباشرة وطول النبات ضمن أصص بالستیكیة تحت الظروف ا

800، 400، 200، 100ة مستویات من المعلق الیرقي: أربعبعد الزراعة ب
من القمح القاسي والطري. بینت النتائج تباین أصنافغ تربة على ثمانیة 100یرقة/

صابةفاعلیة تراكیز اللقاح المعدي المختبرة من حیث قابلیة األصناف المعداة لإل
مع اً یطرداً اسبتتن. فمستویات إصابة حبوب األصناف الثمانیة اً عنویموبفروقات عالیة 

زدیاد معدالت اللقاح المعدى ویندرج الشيء ذاتھ على إصابة السنابل وأطوال إ
غ تربة 100یرقة/ 200و 100لم تنجح معدالت اللقاح المعدي المنخفضة .النباتات

جزئیة، في حین أدى استخدام نما بقیت عند اإلصابة الإفي إصابة كامل السنبلة و
،6غ تربة إلى إصابة كامل السنبلة عند ثالثة أصناف (بحوث 100یرقة/400التركیز 

) عند التركیز 65، وأكساد 6، شام3أصناف اخرى (شامة) وثالث5وبحوث 4شام 
صابتھما جزئیة فقط.إفكانت 4غ تربة، أما الصنفان لحن وبحوث 100یرقة/800

. (Anguina tritici)ل الحبوب تثألالشعیر لمدى مقاومتھا لنیماتودا تقویم مدخالت 
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، 1(. 2سیلفاتور شیكاریلليو1محمد ھشام الزینب

) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة 2(؛جامعة حلب، حلب، سوریة
.حلب، سوریة، 5466ص.ب. ،(إیكاردا)

التي تسبب عقم سنابل Anguina triticiالحبوب تثأللعیر بنیماتودا یصاب الش
بلغ اإلنتاجضح في امما أدى إلى فقد و%23حوالي اإلصابةالشعیر حیث بلغت نسبة 

مدخال من 90تم تقویم .شمالي سوریة1997في الحقول التي تم مسحھا عام 12%
محطة تل حدیا (حلب) خالل الموسم الشعیر فيتثأللالشعیر لمدى مقاومتھا لنیماتودا 

ضمن أصص بالستیكیة وبثالثة مكررات باتباع تصمیم 1997/98الزراعي 
أحدثآلیل تم عزلھا من الالقطاعات العشوائیة الكاملة. استعمل اللقاح المعدي من 

أثناءیرقة/غ تربة 4وبمعدل 1997حصاد أثناءالحقول المصابة شمال سوریة 
تم تقویم .كشاھد للتجربة"ماثنان"و"1فرات"الصنفان الحساسان الزراعة، واستعمل 

5-1،مدخالت الشعیر بناء على نسبة إصابة السنابل وشدتھا وفق مقیاس خاص
متوسط =4، متوسط المقاومة=3، مقاوم=2،عالي المقاومة=1:درجات حیث

المدخالت أوضحت النتائج وجود فروق معنویة بینلإلصابة،حساس =5والحساسیة
7و 10، 5وكان من بینھا،%84-0صابتھا ما بین إالمختبرة حیث تراوحت نسبة 

مدخالت عالیة المقاومة، مقاومة ومتوسطة المقاومة، على التوالي.

(Heterodera avenae)تحدید الطراز األمراضي لنیماتودا حوصالت الحبوب 
.حمد عبد السمیع محمد ابراھیمأوحمد سعد الحازمي أ.بالمملكة العربیة السعودیة

11451الریاض 2460قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الملك سعود، ص.ب 
المملكة العربیة السعودیة.

لعشیرتین من نیماتودا حوصالت (pathotype)تم تحدید الطراز األمراضي 
لسعودیة من منطقتي حائل والقصیم بشمال ووسط المملكة العربیة ا(CCN)الحبوب 

باستخدام اختبار قیاسي لعوائل مفرقة من الشعیر والشوفان والقمح في اختبارین 
يجرأ. H. avenaeووجد أنھما للنوع جیاً ووذلك بعد أن تم تعریفھما مورفولمنفصلین،
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جامعة الملك سعود فياالختباران تحت ظروف محكمة بغرف النمو بكلیة الزراعة
مكررات لكل صنف نباتي من أصناف الحبوب بالریاض، حیث تم تلقیح ثالث

تم ،یرقة من یرقات الطور الثاني/ نبات525یوماً من العدوى بواقع 60بعد المختبرة
من ،ن أعداد اإلناث على كل نباتأأوضحت النتائج تحدید عدد إناث النیماتودا/ نبات.

Sunوالشوفان صنف Emirاألصناف المفرقة الرئیسة ھي الشعیر صنف  والقمح 11
46، 0، 23بالنسبة لعشیرة القصیم و30و0، 42كانت كالتالي: Capaصنف 

لم تنجح أي من العشیرتین المختبرتین في إصابة .على التوالي،بالنسبة لعشیرة حائل
و أأي صنف من أصناف الشوفان المختبرة، بینما اصیبت كل أصناف القمح كلیاً 

ن أیة لھاتین العشیرتین على أصناف الشعیر فقد وجد جزئیاً وبناء على القدرة األمراض
باستثناء قدرتھما على إصابة القمح Ha21الطراز األمراضي لھما یماثل الطراز 

لھذا الطراز من شمال أوروبا. ھذه النتائج وھو الصنف المقاوم أصالً Lorosصنف 
وسط المملكة، مما خرى من منطقة الخرج بأمع نتائجنا السابقة على عشیرة تتفق تماماً 
ن الطراز األمراضي لنیماتودا حوصالت الحبوب بالمملكة یتبع طراز واحد أیشیر إلى 

. Ha21وروبي شبیھ بالطراز األ

دور بعض األسمدة العضویة الصناعیة ذات األصل النباتي أو الحیواني في ضبط 
حمد السید أالتي تصیب اللوبیا.Rotylenchulus reniformisوتنظیم النیماتودا 

المركز ،قسم أمراض النبات، ) معمل النیماتودا1(. 2محمد علي بدويو1اسماعیل
مركز البحوث ،) معھد األراضي والمیاه والبیئیة2(؛مصر،الدقي،القومي للبحوث

مصر. ،الجیزة،الزراعیة
%0.5طن /فدان)، 2.5(%0.25تم دراسة تأثیر استخدام ثالث معدالت 

طن/فدان) بالوزن من كل من األسمدة العضویة 10(%1كذلك ن) واطن/فد5(
الصناعیة ذات المصدر الحیواني مثل روث الماشیة أو ذات المصدر النباتي مثل 
نشارة الخشب، قش األرز، مخلفات الموز وكذلك سیقان الذرة الشامیة على مقاومة 

Rotylenchulusنیماتودا  reniformisھا في امتصاص ونمو نباتات اللوبیا وقدرت
سفور وكذلك البوتاسیوم بالمقارنة بمعاملة الشاھد المعدى وعناصر النیتروجین، الف

أظھرت النتائج أن المعاملة بكل من .بالنیماتودا وبدون إضافة سماد عضوي صناعي
%1و/أو %5األسمدة العضویة الصناعیة أدى إلى حدوث نقص معنوي عند احتمال 

ة وكل من اإلناث ومعدل تكاثر النیماتودا وكذلك لمعظم في أعداد الیرقات بالترب
المعامالت في عدد كتل البیض عند مقارنتھا بالشاھد. كما تفوقت المعدالت الثالث 
لسماد مخلفات الموز في تحقیق أعلى نسب نقص في أعداد الیرقات بالتربة، اإلناث، 

سمدة األخرى ویلیھا وكتل البیض وكذلك معدل تكاثر النیماتودا عند مقارنتھا باأل
من سماد سیقان الذرة الشامیة في تأثیره على نقص عدد الیرقات بالتربة، %1المعدل 

سماد قش األرز من %1واإلناث وكذلك معدل تكاثر النیماتودا في حین جاء التركیز 
بعد سماد مخلفات الموز في تأثیره على نقص أعداد كتل البیض. وأدت المعاملة بكل 

كل من سماد نشارة الخشب نم%0.25ة العضویة الصناعیة عدا التركیز من األسمد
وسماد مخلفات الموز إلى تحقیق زیادة معنویة في أطوال المجموع الخضري عند 

لمعظم أسمدة نشارة %1و%0.5مقارنتھا بالشاھد. وأدت المعاملة بالمعدلین 
ة إلى تحقیق زیادة الخشب، قش األرز، سیقان الذرة الشامیة وكذلك روث الماشی

األوزان الطازجة والجافة لكل من المجموع ومعنویة في أطوال المجموع الجذري
وأظھرت النتائج وجود عالقة .الخضري والمجموع الجذري عند مقارنتھا بالشاھد

موجبة معنویة بین النسب المئویة لنقص األطوار المختلفة ودرجة تكاثر النیماتودا 
.دة في صفات النمو سابقة الذكر وبین الزیادة في معدالت األسمدةوالنسب المئویة للزیا

وقد لوحظ بأن المعاملة باألسمدة العضویة الصناعیة أدى إلى زیادة امتصاص كمیة 
بعض العناصر الكبرى عند مقارنتھا بمعاملة الشاھد، ودلت النتائج على تواجد عالقة 

وكذلك البوتاسیوم وبین الوزن سفور ومعنویة موجبة بین كل من النیتروجین، الف
الجاف لنباتات اللوبیا مما یدل على مقدرة األسمدة العضویة الصناعیة على إمداد 

اللوبیا باحتیاجاتھا من العناصر الغذائیة. 

) في Tylenchids)Nematoda :Tylenchidaانتشار بعض األنواع التابعة لـ 
) كلیة الزراعة، جامعة 1. (2یريوأحمد خ1، علي سیراجي1إبراھیم بورجامإیران.

) كلیة الزراعة، جامعة طھران، كاراج، إیران.2تربیة مدرس، طھران، إیران؛ (
عینة تربة من جذور المحاصیل الحقلیة في 100جمع أكثر من 1999تم خالل 

عدة مناطق من سیستان (مقاطعة بالوخستان، إیران). وتم استخالص النیماتودا من 
تل العینات وتثبیتھا بمحلول من الفورمالدیھید: الغلیسیرین وحمض التربة بوساطة ق

، وتحضیرھا تبعاً لطریقة سینھورست المعدلة، ودراستھا بالمجھر 1:4:1الخل بنسبة 
التابعة ألجناس مختلفة مثل Tylenchidالضوئي. وقد تم تعریف بعض أنواع 

Ditylenchus apus جذور الذرة، محیط الذي تم عزلھ منHelicotylenchus persici
.Mعزل من القمح، Merlinius alboranensisعزل من القمح،  cylindricaudatus

عزل من القمح والشعیر، Northocriconema loofiعزل من القمح والشعیر، 
Psilenchus terextermus عزل من الذرة وTylenchorhynchus clytoni عزل من

التقریر ھو التسجیل األول لھذه األنواع  في إیران. الفصة والتورنیب، ویعتبر ھذا 
Ditylenchus apus ،M. alboranensisكما یعتبر ھذا التسجیل الثاني لكل من 

.Mو cylindricaudatus.على المستوى العالمي

Tylenchulusالتقلبات الموسمیة في تعداد نیماتودا التدھور البطيء 
semipenetransتحت ظروف منطقة القصیم، المملكة مضیات/الحفي الموالح

مدحت بالل. قسم وقایة واني، احمد فرحاتیسلیمان الرحالعربیة السعودیة.
المزروعات، كلیة الزراعة والطب البیطري، جامعة الملك سعود، فرع القصیم، 

المملكة العربیة السعودیة.
البطيء في تم في ھذا البحث دراسة التقلبات في تعداد نیماتودا التدھور

تشرین إلى1998نوفمبر تشرین الثاني/على مدار عام من /الحمضیاتالموالح

تمت الدراسة تحت ظروف منطقة القصیم في بستان .1999كتوبر األول/أ
ن أعداد أأوضحت النتائج .بمزرعة كلیة الزراعة والطب البیطري/حمضیاتموالح

الكبیرة لدرجات الحرارة وخاصة في بالتغیرات ثرت كثیراً أالنیماتودا في التربة ت
ازداد تعداد النیماتودا مرتین األولى خالل ، )س46º-5(موسمي الصیف والشتاء

بریل نیسان/أینایر والثانیة في خالل شھري كانون الثاني/–نوفمبرتشرین الثاني/
مارس والثانیة في آذار/فبرایر وشباط/مایو، كما قل التعداد مرتین األولى في أیار/و
رارة الجو في الفترات حكتوبر كانت درجة تشرین األول/أیولیو إلى تموز/لفترة من ا

في المتوسط) مناسبة إلى حد كبیر لعملیة س23ºد (االتي سبقت كل زیادة في التعد
اختراق الیرقات للجذور ثم تطورھا في الجذر وكذلك وضع وفقس البیض. ربما كان 

) س46º-40) وارتفاعھا في الصیف (س12º-5ء(النخفاض درجات الحرارة في الشتا
على انخفاض أعداد ثر مباشراً أوكذلك التنافس الشدید بین الیرقات على الجذور 

النیماتودا في التربة. 

ماتودا تعقد الجذور على نباتات البقولیات وخفضھا لتثبیت النیتروجین الجوي یتأثیر ن
، بن سلطان سید 2ید سالمحمد عبد المجأ، 1معروف األخضر. على مستوى الجذور

) كلیة العلوم، جامعة مستغانم، 1(. 5شباني عبد الوھابو4، بلخوجة موالي3احمد
) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق، الزقازیق، 2(؛مستغانم، الجزائر

) 4(؛) قسم المكروبیولوجیا، كلیة العلوم، جامعة وھران، وھران، الجزائر3(؛مصر
) قسم 5(؛سیولوجیا النبات، كلیة العلوم، جامعة وھران، وھران، الجزائر قسم ف

، الجزائر. م، مستغاننمالوراثة كلیة العلوم، جامعة مستغا
في مناطق مختلفة من القطر 1996و 1995عامي تمت الدراسة خالل 

ماتودیة المنتشرة في مناطق مختلفة منھ یجراء عملیة حصر لآلفات النإلالجزائري 
وقد كانت اآلفات ذات المدلول العلمي .والموجودة في حقول النباتات البقولیة

، Heterodera ،Criconemoides ،Ditylenchus ،Hemicycliophoraھي:
Helicotylenchus ،Longidorus ،Meloidgoyne ،Pratylenchus ،

Paratylenchus ،Trichodorus وXiphinema،ھي اً روقد كانت اآلفة األكثر انتشا
Meloidogyne)الجذور ماتودا تعقد ین spp.) وعلیھ فالدراسة التي لحقت خصت ھذه

بالبحث فحددت أنواع ھذه اآلفة بالدرجة األولى وقد كانت النتیجة وجود ثالثة اآلفة 
)، Meloidogyne arenaria)18% ،(Meloidogyne javanica)26%أنواع ھي: 

Meloidogyne incognita)52%(، ًألجراء بعد ذلك تمت تربیة ھذه اآلفة مخبریا
فشملت الدراسة العالقة المرضیة ما بین ستة الدفیئة، التجارب الالحقة تحت ظروف 

وفیھا (Meloidogyne incognita)ماتودا تعقد الجذور یمن النباتات البقولیة ونأنواع
ال النباتات واألوزان كتأثیر اإلصابة على أطو،تأثیرھا على النمو النباتيإلىنتطرق 

وتأثیر ھذه األخیرة على ،الرطبة والجافة لكل من المجموع الخضري والجذري
بعد ذلك ركزت الدراسة على نباتین من البقولیات ھما .األطوار المختلفة لھذه اآلفة

وعلیھ فقد شمل ،حاطة أكثر بعوامل الدراسةاللوبیا والفول لزیادة مدة التجارب لإل
Rhyzobium.لجنس ماتودا تعقد الجذور على العقد البكتیریة لینالبحث تأثیر spp وتأثر

بدرجات اإلصابة وشدتھا ثم تأثیر اآلفة على النیتروجین الكلي ثم درجات األخیرةھذه 
اإلصابة بتحدید معامل التعقد الجذري وتأثیر اآلفة على معامالت النمو المختلفة 

شمل البحث دراسات تشریحیة على بعض وفي األخیرالخاصة بھذین النباتین.
ماتودا التعقد الجذري ومنھا التغیرات الھستولوجیة في یالنباتات البقولیة المصابة بن

توغرافیة تحت والجذور والتغیرات التشریحیة في العقد البكتیریة والصور الف
كروسكوب لھذه التغیرات.یالم

لنیماتودا الحمضیات/الموالح الحمضیات/الموالح أصولالحساسیة النسبیة لبعض 
(Tylenchulus semipenetrans)ودینامیكیة أعدادھا في وادي األردن االوسط .

) المركز الوطني للبحوث الزراعیة ونقل 1(. 2بو غربیةأولید و1محمد القاسم
، عمان، األردن.) كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة2(؛التكنولوجیا، األردن

لدراسة حساسیة ستة أصول للحمضیات مزروعة في جریت ھذه التجربة أ
وسط، وتفاعلھا مع األنواع محطة دیر عال للتجارب الزراعیة في وادي األردن األ

المختلفة من الحمضیات/الموالح المطعمة علیھا، باإلضافة إلى دراسة أعداد یرقات 
وھي: المستعملةصولالطور الثاني خالل فترة الزراعة. أظھرت النتائج بأن األ

كلیوبترا ماندارین، الخشخاش البلدي، فولكاماریانا، خشخاش ماكروفیال، والخشخاش 
البرازیلي كانت جمیعھا حساسة لإلصابة بدرجة متماثلة تقریباً، وربما كانت 

و برتقال أتطعیمھا بلیمون لیزبون عندفولكاماریانا وماكروفیال أكثر حساسیة خاصة 
نیماتودا الحمضیات/الموالح زیادة ملحوظة في أشھر أظھرت أعداد.واشنطونیا نوفیل

تشرین الثاني/ نوفمبر وفي شباط/ فبرایر فیما تناقصت األعداد بشكل كبیر خالل 
ن ھذا أوقد تبین ب/أغسطسدنى مستویاتھا في آبأحزیران/ یونیو ووصلت إلى 

مع درجة الحرارة.المنحى یتناسب عكسیاً 

ات والمصاحبة للمسطحات الخضراء في القصیم المملكة النیماتودا المتطفلة على النب
قسم وقایة . حمد فرحات، مدحت باللأاني، یسلیمان الرح. العربیة السعودیة

المزروعات، كلیة الزراعة والطب البیطري، جامعة الملك سعود، فرع القصیم، 
المملكة العربیة السعودیة. 

موقع من المسطحات 25أجرى حصر للنیماتودا المتطفلة على النبات في 
شملت الدراسة المسطحات الخضراء في مزارع الزینة .الخضراء بمنطقة القصیم

التجاریة، ومالعب كرة القدم وكذلك الحدائق العامة ببعض مدن المنطقة، وكان 
حیث جمعت عینات من Tifwayو Tifgreenالتركیز على صنفین من النجیل ھما 

مواقع الحصر في المناطق المذكورة. أوضحت نتائج التربة والجذور من كل موقع من
من %92الحصر ان نیماتودا تعقد الجذور ھي اآلفة الرئیسیة للنجیل حیث وجدت في 

. أما ھي أكثر األنواع شیوعاً M. incognitaو M. javanicaالموقع وكانت األنواع 
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عدالت تواجدھا: باقي االجناس النیماتودیة التي وجدت مصاحبة للنجیل فكانت حسب م
) نیماتودا %80من المواقع، النیماتودا الحلقیة (%81نیماتودا التقزم والتي وجدت في 

) النیماتودا %32) نیماتودا التقصف (%48) نیماتودا التقرح (%50السوق (
). %8نجریة (خ) والنیماتودا ال%8الحلزونیة (

بطلي البالستیك الشفاف نجاح زراعة البندورة/الطماطم المبكرة في وادي األردن
ولید أبو غربیة، كلیة الزراعة، المستعمل للتعقیم الشمسي بالكلس قبل الزراعة.

الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
أجریت التجربة في أحد الحقول المفتوحة في وادي األردن األوسط، وتضمنت 

لشمسي ببالستیك األسود والتعقیم اكأربع معامالت ھي: التعقیم الشمسي بالبالستی
شفاف معامل بمادة مثبتة و التعقیم الشمسي ببالستیك شفاف یتم طلیھ بالكلس األبیض 
في نھایة فترة التعقیم الشمسي ومعاملة شاھد للمقارنة. بعد انتھاء فترة التعقیم الشمسي 

یوماً، جرى تثقیب البالستیك في جمیع المعامالت وتمت الزراعة 54التي استمرت 
ا. أما قطع الشاھد فقد وضعت فیھا شرائح طولیة مثقبة من بالستیك المالش من خاللھ

الخاصة تاألسود مباشرة قبل الزراعة. في نھایة التجربة، ولدى قیاس قیم المؤشرا
بكل من وزن المحصول الناتج ووزن المجموع الخضري ونسبة وشدة إصابة النباتات 

. أظھرت معاملة التعقیم الشمسي Fusaruim oxysporumبفطر ذبول الفیوزاریوم 
بالبالستیك الشفاف المطلي بالكلس تفوقاً ذو داللة إحصائیة عالیة فوق المعامالت 
األخرى، وجاءت معاملة التعقیم الشمسي بالبالستیك األسود في المرتبة الثانیة. أما 

ارة معاملة التعقیم بالشفاف فقد أدت إلى ضعف شدید للنباتات بسبب ارتفاع درجة حر
التربة وكان أداؤھا غیر مختلف عن نباتات الشاھد. وكمؤشر على ذلك، فقد أدت 

ضعفاً لكل من 2.6، 13.3، 54.8المعامالت إلى زیادة في المحصول مقدارھا 
معامالت الشفاف+ كلس، أسود، شفاف فوق معاملة الشاھد، على التوالي.

عادل . لى الشعیر في األردنعHeterodera latiponsانتشار النیماتودا الحوصلیة 
قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة .لما البناوحمد الرداد أالعابد، 

.األردنیة، عمان، األردن
من أھم اآلفات التي Heterodera latiponsتعتبر نیماتودا الشعیر الحوصلیة 

تؤدي إلى تصیب محصول الشعیر في منطقة حوض البحر األبیض المتوسط حیث
خفض معنوي إلنتاجھ وبالتالي حدوث خسائر اقتصادیة في إنتاج الشعیر في تلك 

في األردن لمعرفة انتشار 1999/2000موسمالبلدان، تمت عملیة مسح خالل 
وتوزیع النیماتودا الحوصلیة في مناطق زراعة الشعیر والتي تشمل مناطق اربد، 

كرك، الطفیلة، الشوبك والمدورة. في ھذه الرمثا، المفرق، مادبا، غور األردن، ال
خالل (عینة مركبة ممثلة من ھذه المناطق على ثالث مراحل 126خذت أالدراسة 

كل عینة مركبة ممثلة كانت تحوي )،موسم النمو، عند الحصاد وبعد مرحلة الحصاد
تم صبغ ، عینات تم عزل الحوصالت من التربة الجافة باستخدام "طریقة الطفو"10
دلت نتائج ھذه .ور نبات الشعیر لمعرفة مدى اصابتھا بالنیماتودا الحوصلیةجذ

ن مناطق زراعة الشعیر في الرمثا، اربد، الكرك، الطفیلة، الشوبك أالدراسة على 
مادبا، غور األردن والمدورة لم ،ما في المفرقأمصابة بنیماتودا الشعیر الحوصلیة 

بات للشعیر بالنیماتودا الحوصلیة في ھذه صاإیة أتظھر نتائج ھذه الدراسة وجود 
ساسیة واألولیة للدراسات الوبائیة لھذه النیماتودا یعتبر ھذا المسح الخطوة األ.المناطق

.والتي یتم دراستھا ومتابعتھا حالیاً 

األعشاب الضارة
عشاب رفیعة األوراق في حقول القمح الطري والقاسي شمال غرب مكافحة األ

) قسم وقایة النبات كلیة الزراعة، جامعة 1(. 2عاطف حدادو1ىصبحي من. سوریة
، ) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)2(؛حلب، سوریة

، حلب، سوریة.5466ص.ب. 
اختبرت مجموعة واسعة من مبیدات األعشاب المنتمیة لمجموعات كیمیائیة 

مقارنة مع الشاھدین المعشب وغیر مختلفة على محصول القمح الطري والقاسي
أظھرت النتائج تحمل أصناف .المعشب في محطة أبحاث ایكاردا شمال غرب سوریة

Avenge 25 (difenzoquat)القمح الطري والقاسي للمبیدات المختبرة باستثناء المبید 
المبیدات الذي أبدى سمیة خفیفة على أصناف القمح القاسي، تفوقت إنتاجیاً 

(sulforulfuron) Monitor و(clodinafop- propargyl) Topik 240 EC
وخاصة في موعد (Grasp 60 tralkoxydime)و puma S (fenoxaprop-ethyle)و 

الرش المبكر كما تفوقت ھذه المبیدات في وزن األلف حبة ألصناف القمح القاسي 
ر المبیدات فعالیة أكثTopik 240 EC (clodinafop-propargyl)والطري، كان المبید 

Phalarisفي مكافحة عشب الفاالرس  sp. تاله المبید(sulfosulfuoron) Monitor.
في مكافحة ھذا العشب. أبدت كافة ما باقي المبیدات المختبرة فكان أداؤھا ضعیفاً أ

Avena sterilisالمبیدات المختبرة فعالیة جیدة في مكافحة عشب الشوفان البري  L.
. Topik 240 ECسبة مع أفضلیة ن

استجابة حاصل ومكونات حاصل الذرة الصفراء للكثافات النباتیة ومستویات التسمید 
باقر عبد خلف الجبوري، .ومواعید مكافحة األدغال/األعشاب والتداخالت فیما بینھا

قسم المحاصیل الحقلیة، كلیة الزراعة، . سمیر خلیل اسماعیلوریسان كریم شاطي 
.بو غریب، بغداد، العراقأجامعة بغداد، 

في حقول 1994دراسة حقلیة لموسمین (خریفي وربیعي) خالل عام تم تطبیق 
بو غریب/ بغداد بھدف معرفة مدى استجابة حاصل ومكونات حاصل أ،كلیة الزراعة

ومواعید (NPK)الذرة الصفراء للتداخالت بین الكثافات النباتیة ومستویات التسمید 
عشاب، وأظھرت النتائج بأن زیادة الكثافة النباتیة قد أثرت في تعشیب األدغال/األ

حاصل حبوب الذرة الصفراء وطول العرنوص وعدد الصفوف في العرنوص ووزن 
حبة للموسمین الخریفي والربیعي وفي عدد الحبوب في العرنوص للموسم 500

ف وعدد الخریفي فقط. أما زیادة التسمید فقد أثرت في طول العرنوص وعدد الصفو
الحبوب في العرنوص وحاصل الحبوب في الموسمین الربیعي والخریفي وفي عدد 

ما مواعید التعشیب فقد أثرت في معظم أالحبوب في العرنوص للموسم الخریفي فقط. 
التسمید في صفة Xالصفات المدروسة، حصل تداخل معنوي بین الكثافات النباتیة 

Xتداخل معنوي بین الكثافات النباتیة حاصل الحبوب في الموسم الربیعي وحصل 
مواعید مكافحة األدغال/األعشاب في صفة عدد الحبوب في العرنوص وعدد الصفوف 
في العرنوص وعدد العرانیص/ نبات وحاصل الحبوب للموسم الربیعي فقط. وظھر 

المكافحة في حاصل الحبوب للموسم الربیعي وفي عدد Xتداخل معنوي بین التسمید 
ما التداخل بین الكثافات أص/ نبات وارتفاع النبات للموسم الخریفي فقط. العرانی

فقد كان معنویاً التعشیب الیدوي في عدد الصفوف/ عرنوص Xالتسمید Xالنباتیة 
للموسم الخریفي فقط.

محمد . تأثیر منافسة األعشاب الضارة على نمو وإنتاج محصول القصب السكري
، وسعیدة 2، نجاة حامي1عبد القادر الطالب،2، سي بناصر الرزوزي1بوھاش
) قسم الزراعة، معھد الحسن الثاني للزراعة 2(؛) قسم البیئة النباتیة1(. 1الراجي

.والبیطرة، الرباط، المغرب
تمت دراسة حقلیة حول تأثیر منافسة األعشاب على نمو وإنتاج محصول 

Saccharum officinarum)القصب السكري  L. var. L 62-96)عوامخالل األ
لھذا الغرض تعرض المحصول خالل موسم النمو للمنافسة ،1995، 1994، 1993

لوحظ أن األعشاب وعدم المنافسة من طرف األعشاب ولفترات مختلفة بعد الزرع.
Conyza canadensis)من الضارة المھیمنة تتكون أساساً  (L.) Cronq. ،

Chenopodium album L. ،Amaranthus albus L. ،Panicum repens L. ،
Cynodon dactylon (L.) Pers ،Digitaria sanguinalis L.. في حالة عدم مكافحة

مقارنة مع %89-85عشاب، انخفض إنتاج القصب السكري بمقدار یتراوح ما بین األ
عشاب في نفس الظروف تبین أن الوزن الجاف المحصول الخالي من األ

انخفضوعدد السیقان وقطر الساق قد (LAI)رقي للمجموع الخضري، المؤشر الو
ن الفترة أعلى التوالي. تبین كذلك ،%42-39و %82-62، %97-84، %97-92بـ 

الحرجة لمنافسة األعشاب تتغیر حسب قیمة انخفاض اإلنتاج المسموح بھ من طرف 
اً یوم140إلى 13عشاب ما بین من األالمزارع، لذا یجب أن یكون المحصول خالیاً 

یوماً بعد الظھور لضبط االنخفاض في 163إلى 7بعد ظھور المحصول أو ما بین 
على التوالي. یعتبر العزق خالل السنة الثانیة بدون جدوى على %5و 10حدود 

المحصول في حالة عدم مكافحة االعشاب خالل الفترات المالئمة، یجب أن یكون 
یوماً بعد الظھور أو تكون فترة 120عشاب على األقل لمدة من األالمحصول خالیاً 

عشاب أقل من شھر واحد بعد ظھور المحصول.منافسة األ

. عبد القادر الطالب ومحمد بوھامش.األعشاب الضارة ببساتین الحوامض بالمغرب
.قسم البیئة النباتیة، معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة، الرباط، المغرب

ني مختارة حسب اكشف مید502تم انجاز ،یئیةمن بعض العوامل البانطالقاً 
منطقة (للمغربمرویةالمناطق الأغلب طریقة التنقیب الطبقي في بساتین الحوامض ب

إحصاء. تم )سوس، منطقة الغرب، منطقة الحوز، منطقة تادلة ومنطقة ملویة السفلى
ھا المركبة فصیلة نباتیة من بین51من األعشاب الضارة والتي تنتمي إلى صنفاً 403

(Asteraceae) ، النجیلیة(Poaceae) ، الفراشیة(Fabaceae)، الصلیبیة
(Brassicaecae)، الخیمیة(Apiaceae)، الزنبقیة(Liliaceae)، المخیطیة

(Boraginaceae)، والقرنفلیة(Caryophyllaceae)، من العدد %62.5حیث تمثل
یمنة األنواع ذات الفلقتین (أو المحصاة بھاألعشابوتتمیز لألصناف.اإلجمالي
حوض البحر ل) والعنصر المنتمي %74.3الحولیة (،)%84.3) (األوراقعریضة 

على الكثرة والتردد النسبي تم استنتاج وجود اعتماداً .)%64.0األبیض المتوسط (
Cyperusمعمرة ومن أھمھا: 19عشبة مھمة وسائدة من بینھا 65 rotundus L ،

Cynodon dactylon (L) Pers. ،Oxalis Perscaprae L ،Cardaria draba (L.)
Desv. ،Paspahum paspalades (Mich) Scr ،Sorghum halepense (L.) Pers. ،

Convolvulus althaeoides L ،Rubia perigerina L. وRubus ulmifolius
Schott . كما لوحظ وجود مكثف لعشبة الحامول(Cuscuta monogyna Vahl)لى ع

غصان شجر الحوامض في مناطق الحوز، سوس وملویة. أ

.التوزع الحقلي لألعشاب الضارة بزراعة الحبوب الشتویة بمنطقة سطیفونتشار اال
محمد فني، عادل نجیب شاكر وعبد المجید عقون. كلیة العلوم دائرة العلوم الحیویة، 

الجزائر.،19000جامعة فرحات عباس، سطیف 
المبیدات العشبیة في زراعة الحبوب الشتویة ومعرفة أھم لترشید استعمال 

النبات المزروع والتي یجب توجیھ كل جھود أي التي تنافس فعالً ةاألعشاب الضار
نوع 76حصر تم خاللھ كشف نباتي من ستة حقول. 69جمعتم المكافحة نحوھا، 

حصائیة ثالثة كما أظھرت لنا الدراسة اإل،%83تمثل فیھا نباتات ذوات الفلقتین
مجموعات: مجموعة األنواع الخاصة بحافة الحقول ( المتر األول)، ومجموعة 
األنواع التي تتواجد فقط في العشر األمتار األولى. الخواص البیئیة ألنواع ھاتان 
المجموعتان تحول دون انتشارھما داخل الحقول وتسمح لھما بتواجد أكبر في 

أما فیما یخص المجموعة الثالثة فإنھا تضم األنواع األراضي المعطلة والغیر محروثة.
التي تمیز وسط الحقول حیث تنتشر بكثافة منافسة بحدة الحبوب المزروعة. تضم ھذه 

إلى العائلة النجیلیة والعائلة الصلیبیة. أغلبھاو تنتمي نوعاً 37المجموعة 
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جمال .األردن) في غورProsopis fractaالمكافحة الكیماویة لعشب الینبوت (
قسم الموارد الزراعیة والبیئة، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عّمان، . راغب قاسم

األردن.
Prosopis fractaالینبوت (یعد عشب  Banks et. Sol. عشب ریزومي معّمر  (

وسيء  یسیطر على جزء رئیسي من األرض الزراعیة في غور األردن ومتّحمل 
یدیة في مكافحة األعشاب. تم أجراء تجربتین حقلیتین لتقییم بشكل واضح للطرق التقل

تأثیر عدد من مبیدات األعشاب ذات التأثیر بالمالمسة وكذلك االنتقالیة التأثیر على ھذا 
.1998/1999العشب وذلك في األراضي المفلوحة في غور األردن خالل موسم 

بید بروموكسونیل أظھرت النتائج بأن معاملة منفردة بالخلیط المكون من م
)Bromoxynil ومبید (MCPA)Buctril بمعّدل لیتر مادة فّعالة للھكتار (

لیتر مادة فّعالة /ھكتار)، ومیكوبروب 3.84((Glyphosate)وجلیفوسیت  
)Mecoprop) (2لیتر مادة فّعالة/ھكتار)، وصورة األمین أو األستر لمبیدD-2،4
لیتر ماّدة فّعالة/ھكتار) متبوعاً 3.84، وجلیفوسیت (لیتر ماّدة فّعالة/ھكتار)1.2(

لیتر ماّدة 3) (Trichlopyrلیتر ماّدة فّعالة/ھكتار)، وتراي كلوبیر (0.6بالباراكوات (
لیتر مادة فّعالة/ھكتار) ومبید أوكسي 0.6) (Paraquatفّعالة /ھكتار)، وباراكوات (

الة/ھكتار) جمیعھا ثبطت نمو العشب لیتر ماّدة فعّ Oxyflourfen) (1.2(فلوروفین 
أدت المعاملة .وخفضت بصورة معنویة األوزان الطازجة والجافة لمجموعھ الخضري

ومبید أوكسي فلوروفین  إلى أقل نمو للمجموع MCPAبخلیط بروموكسونیل و 
أن النباتات التي أعادت نموھا الخضري بعد ھذه الخضري للنباتات المعاملة إال

كانت المعاملة .أظھرت أعلى وزن طازج وجاف للمجموع الخضريالمعامالت
، D-2،4بمبید البراكوات، ومیكوبروب، بمبیدات الجلیفوسیت لوحده أو  متبوعاً 

ضد العشب، والنباتات التي أعادت نموھا أظھرت نمواً وترایكلوبیر  ھي األكثر تأثیراً 
وترایكلوبیر ھي D-2،4وسیت، كانت مبیدات جلیف. مقارنة مع الشاھدضعیفاً خضریاً 

وعلى العكس من ذلك فأن النباتات التي تعافت من المعاملة بمبید أوكسي .األكثر تأثیراً 
فلوروفین قد أعطت أكبر نمو للمجموع الخضري وكانت أفضل وأغزر في نمّوھا  

تم تحقیق خفض أكبر في نمو العشب عند إعادة الرش ولكافة .منھا في الشاھد
على أیة حال كانت الفروقات في تأثیر المبیدات المختلفة .التي تم أستعمالھاالمبیدات 

كافة مبیدات األعشاب .غیر إحصائیة ولم تظھر بشكل واضح على النباتات المعاملة
كانت مبیدات .) حققت خفضاً في نمو العشبMCPA(باستثناء خلیط بروموكسونیل و

بالبراكوات ھي األفضل  حیث أثّرت وعاً والجلیفوسیت  متبD-2،4ترایكلوبیر وأستر 
لقد وصل الخفض في الوزن الجاف للمجموع .بشكل كبیر على معاودة نمو العشب

.على التوالي،من الشاھد وللمبیدات الثالثة%83و 98، 98الخضري للعشب إلى 
أشارت النتائج إلى أن مكافحة عشب الینبوت في األراضي الزراعیة المبّورة ھو أمر 

كن وبشكل فّعال وذلك بالرش مرتین على األقل وذلك ببعض المبیدات العشبیة مم
.االنتقالیة التي تم أستخدامھا

جمال راغب . ) في القمحAvena sterilisالمكافحة الكیماویة لعشب الشوفان البري (
.نقسم الموارد الزراعیة والبیئة، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عّمان، األرد. قاسم

لمحاصیل الحبوب في أجزاء معینة من مھماً یشكل الشوفان البري تھدیداً 
لألردن تم أجراء تجربتین حقلیتین لتقییم فاعلیة مبیدات أعشاب أدخلت حدیثاً .األردن

وأخرى متوفرة في األسواق األردنیة وموصى بھا في مكافحة ھذا العشب، وقد 
1993/1994المواسمجبیھة خالل تم ذلك داخل الحرم الجامعي في  منطقة ال

) بمعدلTralkoxydimأظھرت النتائج أن مبید ترالكوكسیدیم (.1994/1995و 
لیتر مادة فعالة/ھكتار) 0.625و0.5لیتر مادة فّعالة/ھكتار، و أمازامیثابینز (0.3

ة لیتر ماد0.5لیتر مادة فعالة/ھكتار) وایزوبروتورون (0.375(وخلیط أمازامیثابینز 
فعالة/ھكتار) قد زادت من إنتاج الحب في القمح وذلك إلى مستوى الشاھد النظیف من 

وعلى العكس من ذلك فقد أدى استخدام مبید ایزوبروتورون لوحده وبمعدل .األعشاب
بمعدل(Dimethanamid)لیتر مادة فّعالة/ھكتار ومبید دایمیثان أمید 1.5أو 1

لى خفض في إنتاج الحب بدرجة أكبر منھ في الشاھد لیتر مادة فّعالة / ھكتار إ1.8
لقد كان أعلى إنتاج من القش تم الحصول علیھ ھو .المصاب باألعشاب طوال الموسم

ن إوعلى أیة حال ف.لیتر مادة فعالة/ھكتار0.375باستخدام مبید أمازامیثابینز وبمعدل 
ر) وخلیط أمازامیثابینزلیتر مادة فعالة/ھكتا0.625و 0.5مبیدات أمازامیثابینز (

لیتر مادة فعالة/ھكتار)، 0.5لیتر مادة فّعالة/ھكتار) وایزوبروتورون (0.375(
لیتر مادة فعالة/ھكتار كانت 1.8ل ) بمعدPhenoxy-propوفینوكسي بروب أیثایل (

عند األخذ بعین االعتبار اإلنتاج الكلي .األكثر فاعلیة في مكافحة عشب الشوفان البري
ھكتار) والخلیط /لیتر مادة فعالة0.375حب والقش) للقمح فأن مبید أمازامیثابینز ((ال

ھكتار) وایزوبروتورون /لیتر مادة فعالة0.375(المكون من مبیدي أمازامیثابینز
ھكتار) /لیتر مادة فعالة0.9ھكتار) وفینوكسي بروب أیثایل (/لیتر مادة فعالة0.5(

مشابھا إلنتاج الشاھد لیتر مادة فعالة/ھكتار) قد أعطت إنتاجاً 0.3وترالكوكسیدیم (
لیتر مادة 0.625و 0.5أدى استخدام مبیدات أمازامیثابینز (.النظیف من األعشاب

لیتر مادة 0.375فعالة/ھكتار) وخالئط مبیدي أمازامیثابین وایزوبروتورون (
میثایل -وداي كلوفوبلیتر مادة فعالة /ھكتار)0.75أو 0.5فعالة/ھكتار و 

)Diclofop-methylلیتر مادة فعالة/ھكتار  إلى خفض كبیر في أعداد 0.9ل د) بمع
نباتات الشوفان وتفرعاتھ والوزن الجاف للمجموع الخضري مقارنة بالشاھد المصاب 

ن مكافحة ضعیفة للشوفان قد تم الحصول علیھا إف،وعلى العكس من ذلك.بالعشب
Difenzoquatدایمیثان أمید وترالكوكسیدیم وداي فینزوكوات باستخدام مبیدات 

لقد أظھرت خالئط أمازامیثابینز  وایزوبروتورون  بأنھا فعالة أیضاً .وایزوبروتورون
لقد وجد أن بعض مبیدات األعشاب التي تم .في مكافحة األعشاب عریضة األوراق

ض اإلنتاج بدرجة أكبر مما استخدامھا كانت سامة لنباتات القمح حیث عملت على خف
.ھو علیھ الحال في الشاھد المصاب باألعشاب طوال الفصل

في زراعة الحبوب الشتویة بمنطقة Bromusالمكافحة المتكاملة لنوعین من جنس 
) كلیة العلوم دائرة 1. (2ومحفوظ مخلوف1، عادل نجیب شاكر1محمد فنيسطیف.

) محطة 2(؛الجزائر،19000ف العلوم الحیویة، جامعة فرحات عباس، سطی
الجزائر.،19000المحاصیل الكبرى بسطیف، سطیف 

تسبب األعشاب الضارة بزراعة الحبوب الشتویة في منطقة سطیف نقص في 
جنس یتبعان . من أھم وأخطر ھذه األعشاب  نوعین %50-30المردود یتراوح بین

BromusھماB. rigidus Roth.وB. rubens L.ینتشران على مساحات لذینا
كبیرة وینافسان بشدة الحبوب الشتویة إلى حد إلغاء عملیة الحصاد في حاالت عده. 

عدة تجارب حقلیة ومختبریھ خالل تم إجراء للمساھمة في إیجاد طریقة لمكافحتھما 
ت فیھا دراسة تأثیر درجة الحرارة، تم1998/99و 1997/98، 1996/97المواسم

سنة) وعمق الطمر على انتاش البذور من جھة، 11احدة إلى عمر البذرة (سنة و
وتأثیر نوع اآللة المستخدمة في الحرث (محراث القرص، السكة، المكراب والشیزل) 

نتشار ھذین النوعین من جھة أخرى. إوفترة استخدامھا (متأخر أو مبكر) على 
%30ات أقل منسنو7أظھرت النتائج أن نسبة انتاش البذور التي یزید عمرھا على 

سم في 10إذا بلغ عمق الطمر %20و أن ھذه النسبة ال تتعدىس25ºفي حدود 
سم في التربة الرملیة. كما بینت الدراسة أن الحرث المبكر بالسكة 15التربة الطینیة و 

. Bromusنتشار أنواع جنسإعلى وبالقرص ھما أنجع وسیلة للتقلیل والقضاء تدریجیاً 
ھي ن أحسن طریقة لمكافحة ھذین النوعین میكانیكیاً أتطیع القول بو بالتالي نس

االستعمال المبكر للمحاریث القالبة التي تنقل البذور إلى األعماق. 

استجابة نمو محصول الذرة الصفراء واألدغال/األعشاب المرافقة لھ للكثافات النباتیة 
باقر عبد .تداخل فیما بینھاومستویات التسمید ومواعید مكافحة األدغال/األعشاب لل

قسم المحاصیل الحقلیة، . سمیر خلیل اسماعیلوخلف الجبوري، ریسان كریم شاطىء
.كلیة الزراعة، جامعة بغداد، ابو غریب، بغداد، العراق
تم تنفیذ دراسة في حقول 1994خالل الموسمین الخریفي والربیعي من عام 

تعرف على مدى استجابة نمو محصول بو غریب/ بغداد، بھدف الأ-كلیة الزراعة
) واألدغال/األعشاب المرافقة لھ للتداخالت بین 106الذرة الصفراء (صنف بحوث 

الكثافات النباتیة ومستویات التسمید ومواعید تعشیب األدغال/األعشاب. وبینت النتائج 
ال دغدت إلى نقص معنوي في الوزن الجاف الكلي لألأن زیادة الكثافة النباتیة قد أ

رتفاع المحصول في الموسم إللموسمین الربیعي والخریفي وإلى زیادة معنویة في 
رتفاع النبات في إالخریفي فقط. وبزیادة مستویات التسمید حصلت زیادة معنویة في 

ادغال في الموسمین الربیعي والخریفي وزیادة معنویة في الوزن الجاف الكلي أل
أسابیع من الزراعة 4األدغال/األعشاب بعددى موعد تعشیبأالموسم الخریفي فقط. 

رتفاع المحصول إإلى حصول تأثیر معنوي في معظم الصفات المدروسة. وتأثر 
مواعید Xالتسمید وبتداخل مستویات التسمید Xبتداخل الكثافات النباتیة معنویاً 

مكافحة األدغال/األعشاب للموسم الخریفي فقط.

Cuscutaماویة للحامول (أفضلیة التطفل والمكافحة الكی campestris Yunk. على (
،عمان،الجامعة األردنیة،كلیة الزراعة. بو رمیلةأبركات .المحاصیل الخضریة

.األردن
تربة معقمة.  ثم تم غك5زرع كل محصول في عشرة أصص تحتوي على 

Cuscuta(إحداث العدوى ببذور الحامول campestris Yunk  (ت المعاملة لإلنبا
رام بذور حامول / نبات خلطت بسطح التربة. ووزعت المعامالت في غ0.5بمعدل

نظام عشوائي داخل البیوت الزجاجیة. و قد تم حساب مجموع  أطوال الحامول النامي 
على نباتات كل من  المحاصیل لحساب أفضلیة التطفل بعد شھرین من بدء التجربة. 

محاصیل األكثر تفضیالً : یة التطفل كما یليودلت النتائج على أنھ یمكن تقسیم أفضل
. الشمر>الحمص>الزعتر الفارسي >البطیخ >( درجة أولى) : الملوخیةللتطفل

الفصة، >الفلفل الحار والفلفل الحلو >محاصیل مفضلة بالدرجة ثانیة: البنجر 
>ثة: الخس محاصیل مفضلة بالدرجة الثال. النعناع، الخیار، الفجل، اللیك، البرسیم

الباذنجان، البندورة/الطماطم، الجزر، البروكولي، >البصل، الشمام، الملفوف، العدس 
صولیاء، الكوسة، امحاصیل غیر مفضلة: الزھرة، البامیة، الذرة، الف. البقدونس

جزء في الملیون مادة فعالة من كل من مبیدي 500وتبین أن المعاملة بتركیز . السبانخ
pendimethlin أوpronamide قبل أو بعد التصاق الحامول بالعائل  فعالة في

القضاء على الحامول. وأن الملوخیة والبرسیم والبنجر والبطیخ والشمام والخیار 
قبل أو بعد التصاق الحامول  وأن الفلفل pronamideوالباذنجان  تتحمل معاملة مبید 
تصاق الحامول. وأن البطیخ والفلفل قبل الpronamideوالبصل یتحمل معاملة  المبید 
قبل أو بعد التصاق الحامول، وأن pendimethlinوالشمام تتحمل معاملة مبید 

عد بpendimethlinالملوخیة والبرسیم والخیار والبصل تتحمل معاملة مبید 
ولكن یجب إجراء االختبارات الالزمة لتسجیل تلك المعامالت بصفة االلتصاق. 
عتماد التوصیة بھا.إرسمیة قبل 

اضطرابات فسیولوجیة
رزق عبد .التبقع الفسیولوجي (سمیة عنصر البورون) على محصول الشعیر بمصر

معھد بحوث )1.(2حمدأاسماعیل عبد المنعم و2عبد الفتاح أحمد السید، 1الخالق رزق
معھد بحوث )2؛ (أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الجیزة، مصر

.صیل الحقلیة، مركز البحوث الزراعیة، الجیزة، مصرالمحا
وجد أن أعراض التبقعات على نباتات الشعیر المزروعة بالساحل الشمالي 
الغربي وشمال سیناء تحت ظروف الري باألمطار وكذلك في بعض المساحات 

تحت ظروف الري بالرش، لھا عالقة وثیقة بالمحتوى باألراضي المستصلحة حدیثاً 
لعنصر البورون في األوراق، وجد أن تركیز البورون في النباتات التي بھا العالي 

جزء في الملیون فقط في النباتات 36جزء في الملیون بینما كان 112أعراض تبقع 
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ظھرت النتائج أم تقدیر الخسائر الناتجة عن اإلصابة بالتبقع الفسیولوجي فت.السلیمة
منذ عام یتم سنویاً .مقارنة بالنباتات السلیمةنقص محصول الحبوب بالنباتات المصابة 

تقییم األصول الوراثیة للشعیر (برنامج تربیة الشعیر) وكذلك أصناف الشعیر 1992
الواردة من الخارج لصفة التحمل لزیادة تركیز عنصر البورون ویجرى ھذا التقییم 

قل تحت ظروف الصوبة الزجاجیة (في مرحلة البادرة) وكذلك تحت ظروف الح
(للنباتات البالغة) وقد تم تحدید عدد من األصناف التي تتحمل التركیزات العالیة من 

البورون، وھذه األصناف یمكن أن تستخدم كمصدر لصفة التحمل في برامج التربیة.

المبیدات 
للكشف عن األثار المتبقیة لنوعین (ElISA)تقویم اختبار مناعي من النوع الیزا 

، 6091یاد غانم. ھیئة الطاقة الذریة السوریة، دمشق، ص. ب. من المبیدات. إ
سوریة.

جرى تقویم اختبار مناعي للكشف عن االترازین (مبید عشبي تابع لمجموعة 
كلورو فینیل ایثان) -2، 2–تراي كلورو 1 ،1((DDT)التریازین) وعن د.د.ت 

یل ایثان) وھو أحد كلورو فین-4بیس (-2،2–داي كلورو -1 ،1((DDE)و د.د.ي 
المستقبالت الرئیسیة والثابتة لـ د.د.ت في الماء والتربة. یعتمد ھذا االختبار على 
أجسام مضادة متعددة الكلون وھما من النوع  التنافسي المرتبط باالنزیم (الیزا). 
أشارت النتائج إن المنحنیات القیاسیة التي تم الحصول علیھا لالختبار كانت مقبولة، 

أحد المتطلبات األساسیة لتحلیل عینات مجھولة. باستخدام ھذه الطریقة أكدت وھي 
المنحنیات القیاسیة أن مجال التراكیز التي یمكن قیاسھا بإستخدام ھذا االختبار یتراوح 

جزء بالملیون. أظھر تحلیل عینات ماء ورمل معاملة بمبید الترازین 10و 0.01بین
راكیز المتبقیة كانت قریبة من القیمة الفعلیة للتراكیز باستخدام ھذه الطریقة أن الت

من التراكیز %23و %28المضافة، حیث كانت متوسطات التراكیز المقیمة أعلى بـ 
میكروغرام/غرام من الكوارتز المرزز، على 0.5و 0.2الفعلیة المضافة وھي 

ى القیمة الفعلیة التوالي. أما التراكیز المقیمة في عینات مائیة فقد كانت أقرب إل
من التركیز %3.7للتراكیز المضافة حیث كانت متوسطات التراكیز المقیمة أعلى بـ 

الفعلي المضاف. أظھرت مقارنة النتائج الحالیة مع النتائج التي تم الحصول علیھا في 
دقة في التكراریة. %60مخابر أخرى استخدمت نفس االختبار بأن الطریقة تتمتع بـ 

تحلیل عینات تربة أضیف الیھا تراكیز محددة من د.د.ت باستخدام االختبار تشیر نتائج
جزء 7.3-0.02المناعي المطّور للكشف عن د.د.ت إلى وجود تراكیز تتراوح بین 

بالملیون، ولم یكن ھناك أي فرق معنوي بین التراكیز المقیمة في مكررات أي عینة. 
جزء 0.1نفس االختبار أن العینة تحوي أظھر تحلیل عینة محلیة من التربة باستخدام

بالملیون. ال یزال العمل جاریاً على االختبار المناعي المطّور للكشف عن د.د.ت 
بغرض مقارنة أدائھا بأداء طریقة تقلیدیة للكشف عن د.د.ت.

%70والسلیكرون (Reldan 50%)%50تقدیر متبقیات مبیدي الحشرات ریلدان 
(Selecron 70%)رفعت 1مصطفى الخوليالشوندر السكري/البنجر. ر في جذو ،

، ) معھد بحوث المحاصیل السكري1(. 1خالد عدليو2، نجاح الشحات2الغباشي
، مصر.جامعة عین شمس،) كلیة الزراعة2(الجیزة، مصر؛

في خمسة %72والسلیكرون %50قدرت متبقیات مبیدي الحشرات ریلدان 
Pleno ،Top ،Raspoly ،Kawemiraنجر (لشوندر السكري/البأصناف تجاریة ل

Gas chromatography(Shimadzu 12.Aفي مصر باستخدام جھاز )Pamalaو 
equipped by FID.( من جذور %72أوضحت الدراسة اختفاء مبید السلیكرون

تفاوت . في حینساعة من الرش72وذلك بعد المدروسة الخمسةالشوندرأصناف 
لألصناف الخمسة السابقة كما الشوندرفي جذور %50بید ریلدان اآلثار المتبقیة للم

، على التوالي،جزء في الملیون6.912و 18.499، 16.977، 22.156، 6.25یلي
في حین بلغت المتبقیات لنفس المبید لألصناف ،ساعة من الرش72وذلك بعد 

في الملیون جزء5.447و 9.441، 5.498، 7.662، 7.211على التوالي ،السابقة
عند الحصاد. 

، محمد 1حسین الدیبقابلیة وثبات بعض مبیدات القوارض تحت ظروف التخزین.
ات، مصر؛) معھد بحوث وقایة النبات1. (1ونادیة الھواشي1، منیر عبد هللا2قندیل

. ، مصرجامعة القاھرة،) كلیة الزراعة2(
تحت ظروف التخزین تمت دراسة مدى فاعلیة وثبات بعض مبیدات القوارض 

وقد أثبتت النتائج أن ظروف التخزین قد .باستخدام طرق التقدیر الكیماویة والبیولوجیة
أثرت على مدى قابلیة الفئران لطعوم ھذه المبیدات. كما أن فاعلیة ھذه المبیدات بعد 

والمادة الفعالة وكذلكوأن ھذا التأثیر اختلف باختالف نوع الطعم،تخزینھا قد تأثرت
ھما أكثر تأثراً لظروف التخزین T.R.Cوقد اتضح أن مركب الفینال و ،مدة التخزین

ولم تتأثر فاعلیة ھذه المركبات ضد الفأر االلبینو بعد عملیة التخزین. لكن كمیة 
المستھلك من طعوم ھذه المبیدات وبالتالي المادة الفعالة ازدادت بإطالة مدة التخزین. 

حلیل الكیماوي للمركبات تحت االختبار بعد تخزینھا لفترات ومن ناحیة أخرى فإن الت
التخزین.ددمختلفة قد أظھرت أن ھناك نقصاً في المادة الفعالة مع زیادة م

تأثیر بعض المبیدات المستخدمة في البیوت البالستیكیة على الطفیل
Encarsia formosa .كلیة1(1وجیھ قسیسو2، رندة أبو طارة1فوزي سمارة (

، دمشق، ) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة2(سوریة؛جامعة دمشق،، الزراعة
سوریة.

عند دراسة تأثیر سبعة مبیدات تستخدم في البیوت البالستیكیة في سوریة، تم 
اختیار  ثالثة مبیدات حشریة (الكونكورد، البریمور، األبالود) ومبیدین أكاروسیبن 

طریین (السومیسیكلكس، الروبیغان) تبین أن ھناك (البروبارجیت، أبولو) ومبیدین ف

من حیث نوع Encarisa formosaاختالف في تأثیر ھذه المبیدات على المتطفل 
المبید، تركیزه (التركیز األعلى واألدنى الموصى بھما من الشركة الصانعة) وطور 

على مكن ترتیب المبیدات من حیث تأثیرھاأوقد .عذراء)،المتطفل (حشرة كاملة
،عذارى المتطفل من األشد خطورة حتى األكثر أماناً كالتالي: الكونكورد

السومیسیكلكس أما من حیث واألبولو،البریمور،الروبیغان،األبالود،البروبرجیت
تأثیرھا على الحشرات الكاملة للطفیل فقد أخذت الترتیب التالي: الكونكورد والبریمور 

السومیسكلكس. كان أشد واألبولو،الروبیغان،رجیتالبروب،األبالودبدرجة واحدة
المبیدات خطورة على المتطفل بطوریھ العذراء والحشرة الكاملة مبید الكونكورد وھو 

مبید حشري، وأكثر المبیدات أماناً كان مبید السومیسیكلكس وھو مبید فطري.

موالح الحمضیات/الأوراقنفاقأمقارنة فعالیة بعض المبیدات على صانعات 
Phyllocnistis citrella (Stainton) .علي وفرید البكوش،الشبليسالم خلیفة

، لیبیا.مركز البحوث الزراعیة،قسم بحوث وقایة النبات.البوزیدي
تنتشر زراعة الحمضیات/الموالح بالمنطقة الغربیة من الجماھیریة. وتقدر 

ف األصناف المعروفة ة المزروعة بحوالي عشرة االف ھكتار تمثل مختلحالمسا
خیرة سجلت آفة جدیدة على الحمضیات/الموالح والتي في السنوات األ.بجودتھا العالیة

نفاق التي تصیب تم تعریفھا وتوثیقھا بمركز البحوث الزراعیة على أنھا صانعات األ
وخالل فترة قصیرة استطاعت ھذه االفة االنتشار داخل .أوراق الحمضیات/الموالح

في إنتاج ثرت سلباً أزراعة الحمضیات/الموالح بالجماھیریة وجمیع مناطق
ن جمیع المشاتل تعاني من اإلصابة أالحمضیات/الموالح والتوسع في زراعتھا خاصة 

في مكافحتھا وقت الحاضر المبیدات المتوفرة محلیاً الاستخدم في .الشدیدة بھذه الحشرة 
جریت ھذه الدراسة لمقارنة تأثیر أ.اثبت معظمھا فعالیة محدودة في المكافحةقدو

بعض المبیدات الجدیدة على ھذه اآلفة وقد استخدم المستحضرات التجاریة لمبیدات 
ان وقد اختیر موقع الدراسة مزرعة مواطن بمنطقة عین بترایفارد، كونسلت ودورس

ضافة إلى إأشجار بالمبید. وكررت المعاملة ثالث مرات 5حیث تم معاملة ،رهاز
أوراق قمیة من كل مكرر وفحصت جمیع الیرقات داخل االنفاق بعد 5جمعت.الشاھد

أیام وسبعة أیام من أیام من المعاملة، سجلت النتائج وحللت احصائیاً 3بعد ،ساعة24
كبیراً ضحت النتائح تبایناً . أوبوتأبعد تحویلھا إلى نسب مئویة معدلة بواسطة معادلة 

ستخدمة حیث كانت الفعالیة لمبید الكونسلت قد وصلت إلى في الفعالیة بین المبیدات الم
على ،%72و66د متقاربة ران والترایفاببینما كانت فعالیة مبیدي الدورس100%

.)%23.64-0.05ف.م م.التوالي (

أوراق الحمضیات/الموالح ومتطفالتھا في صانعة أنفاقتأثیر بعض المبیدات على 
البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة توفیق مصطفى، قسم. غور األردن

.األردنیة، عمان، األردن
تم اجراء تجربة لدراسة سمیة فیرتمیك، إیفسكت، دیمیلین وكونفیدور على نافقة 
أورق الحمضیات/الموالح واعدائھا الحیویة في الغور األوسط، تم استخدام جمیع 

أظھرت نتائج الدراسة بأن مبید .یكس)المبیدات السابقة الذكر مع مادة ناشرة (سیرف
األوراق مع تأثیر ضئیل جداً صانعة أنفاق دیمیلین كان ذو فعالیة جیدة ضد یرقات 

عدائھا الحیویة، وعلى الرغم من أن المبیدات األخرى قد أظھرت فعالیة ممتازة أعلى 
الحیویة.ال أنھا كانت ذات تأثیر سيء على أعدائھا إوراق صانعة أنفاق األضد یرقات 

أوراق نفاق أتقییم فعالیة مبید كونسلت على صانعات 
Phylocnistis citrellaالحمضیات/الموالح (Stainton) .ي، حاتم ابو اتایمان الزن

.كلیة الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، لیبیا.سعد ھدیةوكراغ، محمد الشنفري 
في ة الفاتح بطرابلساجریت ھذه الدراسة في وحدة بحوث كلیة الزراعة، جامع

في حقل حمضیات مصاب إصابة شدیدة بحشرة صانعة 2000-1999الفترة ما بین 
اختیر منظم نمو حشري الكونسلت . الحمضیات/الموالحأوراقنفاقأ
0.6وتمت دراستھ تحت ظروف الحقل بتركیزین 100ECیكسافلومیرون) بتركیز ھ(

–كلوربیرفوس(500ریلدان  سع المجالوتم مقارنتھ بمبید حشري وامل/ لیتر0.8و 
28كثر من أ.نفاقمعرفة تأثیراتھم على صانعات األمل/لیتر ل0.1) بتركیز میثایل

البیانات تم تحلیلثم خالل ھذه الدراسة، لف ورقة حدیثة النمو تم فحصھا دوریاً أ
: یليكماتلخیصھاوضحت النتائج اختالفات معنویة بین المبیدات تم أ.حصائیاً إ

و 53.59.7 ،24.92.9 ،15.12.7متوسط عدد األوراق المصابة كانت
21.01.0 على الریلدان، و2تركیز الكونسلت ب،1للشاھد والكونسلت بتركیز

3.61.4و 4.31.7 ،1.00.2 ،0.810.5وعدد الیرقات الحیة كانتتوالي.ال
.على التواليللمعامالت السابقة،

Imperata cylindrica)طرز الحلفا اختالف استجابة بعض  (L.) Beauv.)
باقر عبد أدغال/ أعشاب. المجموعة من العراق والمسیسبي لثالثة مبیدات 

) قسم علوم المحاصیل الحقلیة، كلیة الزراعة، 1(. 2مكورترجي.، وسي.1الجبوري
ونفل، ) مختبر علوم األدغال الجنوبي، ست2(؛بو غریب، بغداد، العراقأجامعة بغداد، 

.مریكاأمسیسبي، 
البینیة (Imperata cylindrica)تمت دراسة مدى اختالف استجابة طرز الحلفا 

مریكا (طرازین بینیین) أ/طراز بیني) ومن المسیسبي14المجموعة من العراق (
النتائج بینتوالكالیفوسیت. RO 13-8895و BAS-9052ألدغال/ األعشابلمبیدات ا

اقیة قد اختلفت عن طرز الحلفا المجموعة من المسیسبي في مدى ن طرز الحلفا العرأ
المدروسة. واختلفت طرز الحلفا العراقیة فیما بینھا وكذلك عشاباستجابتھا لمبیدات األ

كذلك اختلفت كل عشابطرز حلفا المسیسبي فیما بینھا، في مدى استجابتھا لمبیدات األ
، ولوحظ من النتائج عشبيتھا لكل مبید طرز الحلفا البینیة المدروسة في مدى حساسی

عشاب،أیضاً وجود اختالف واسع في مدى استجابة طرز الحلفا البینیة لمبیدات األ
Xكما وجد تداخل معنوي بین الطرز البینیة .ومع مرور الزمن بعد كل معاملة

الزمن بعد كل معاملة.Xالمبیدات 
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(Lolium multiflorium)م في نمو حشیشة الشیلHussarدراسة فعالیة مبید 
. نتاجیة القمح الطري تحت ظروف منطقة القصیم في المملكة العربیة السعودیةإو

.كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة.عباس الفارس
تنتشر حشیشة الشیلم الحولیة والتي تسمى الزیوان أو الھیبان

(Lolium multiflorium) ًلقمح في المملكة في زراعات اعلى نطاق واسع جدا
بحیث أصبحت تمثل مشكلة حقیقیة خاصة ،العربیة السعودیة وبعض األقطار العربیة

مبیدات األعشاب لصفة تحمل أو مقاومة -حسب بعض الباحثین–وانھا اكتسبت 
وكان أھمھا مبید ،مما استدعى البحث عن مبیدات أكثر فعالیة،Heolonالشائعة مثل 

Hussarنتاج شركة إAgrivo االلمانیة. وقد تم دراسة تأثیره على كل من الحشیشة من
بعد اإلنبات في كتارغ/ھ200جھة والقمح الطري من جھة أخرى باستخدام معدل 

.المعاملة األولى مع ترك مساحة من األرض بدون رش في المعاملة الثانیة كشاھد
%80وقد بلغت الزیادة كان أثر استخدام المبید المذكور في زیادة الغلة الحبیة واضحاً 

في كل قطعة تجریبیة وبعد 2م½خذ عینات نباتیة من مساحة أتم .مقارنة مع الشاھد
ضافة إلى إ%96دراستھا تبین أن فعالیة المبید في خفض عدد سنابل الحشیشة بلغت 

في تفوق كل من عدد سنابل القمح وعدد الحبوب في السنبلة ووزن األلف حبة معنویاً 
التي استخدم فیھا المبید مقارنة مع الشاھد.المعاملة 

. العوامل األساسیة التي تحدد درجة فقد مبیدات األعشاب المضافة لسطح الترب
مصلحة األبحاث العلمیة الزراعیة، تل العمارة، .ایلیا الشویروصالح الدین عیسى

.البقاع، لبنان
ھا على صحة اإلنسان بسبب االھتمام المتزاید لخطر استخدام المبیدات وتأثیر

وتلوث البیئة، تم دراسة تأثیر عوامل األنظمة الزراعیة المستخدمة على معدل فقد 
مبیدات األعشاب من سطح التربة وذلك بواسطة استخدام مرشحات (اللیسمیترز) 
تحتوي على ترب ذات خصائص مختلفة في ظروف مختلفة. أشارت النتائج إلى فقد 

حتمال تلویثھا للمیاه الجوفیة بدرجات متفاوتة وذلك وفقاً المبیدات من سطح الترب وا
الختالف خصائص التربة والمبیدات المستخدمة. كما تبین تأثیر كل من درجة 
امتصاص المبیدات على حبیبات التربة وكمیة وسرعة المیاه المضافة على كمیة فقد 

یمكن العمل على تخفیف المبیدات المضافة إلى سطح التربة. استناداً إلى ھذه النتائج، 
فقد المبیدات والتقلیل من تلویث المیاه الجوفیة عن طریق معرفة خصائص المبیدات 

وكذلك تحدید واتباع نظام زراعي شامل خاصة في ما یتعلق بإدارة الري .قبل إضافتھا
والحراثة. 

أحمد 1محمد سعید توفیقفي التربة.CNPالتحوالت البیولوجیة لمبید الحشائش 
مصر؛) مركز البحوث الزراعیة، جیزة،1. (1محمد وفیق حبیبو2محمود أبو العنین

) كلیة الزراعة، جامعة القاھرة، مصر. 2(
نیتروفینیل ایثیر) -4-ترایكلوروفینیل-CNP)6،4،2یوصى باستخدام مبید 

لمكافحة الحشائش في حقول األرز وتعتبر تحوالتھ في التربة من الموضوعات الھامة 
ان حمایة البیئة من أخطار التلوث الكیماوي عند تكرار استخدام ھذا المبید، وقد لضم

درس في ھذا البحث األیض واألیض المشترك للمبید بواسطة الكائنات الحیة الدقیقة 
الموجودة في التربة. وقد أظھر التحلیل الكروماتوجرافي لمستخلصات مزارع التربة 

ل عزل ھذه المركبات الوسطیة أن الخطوة وجود مركبات وسطیة أساسیة. وقد د
األولى في أیض ھذا المبید ھي التحلیل المائي لرابطة اإلیثیر لتعطي مركبي 

ترایكلوروفینول، وأن الخطوة التالیة لذلك في أیض ھذا -6،4،2وبارانیتروفینول 
المبید ھو اختزال مركب بارانیتروفینول إلى باراأمینوفینول وذلك قبل تحولھ إلى
مركب الكوینول الذي یتأكسد بفتح حلقة البنزین. أما الشق اآلخر في عملیة التحلیل 

دایكلوروفینول وذلك قبل فتح -2،4دایكلورفینول فیتحول إلى -6،4،2المائي وھو 
الحلقة البنزینیة. وتشیر النتائج السابقة إلى أن ھذا المبید لھ فترة بقاء قصیرة في 

یسبب أي مشاكل تلوث للبیئة. ولیس من المتوقع أن، التربة

فات الزراعیة التي على الحشرات واآل%15تركیز Azadiracthinفعالیة مستحضر 
لطفي سلوم، صرفند، صیدا، لبنان..تصیب الخضار والزھور

من شتالت سلیمة على ACHOOKتم تجربة عدة تراكیز لمبید
خرى التي تصیب محصول البندورة/الطماطم وتأثیر ھذه التراكیز على اآلفات األ

یعتبر ھذا المستحضر من المبیدات .البندورة/الطماطم داخل الزراعات المحمیة
التي تمت تجربة فعالیة مبید علیھا ،الصدیقة للبیئة وفعال على العدید من الحشرات

جریت أ.الدیدان القارضة)و، االكاروز األبیض، الدودة الخیاطة، المنّ رمثل (الفرو
ل اللبناني مع التركیز على تجربة حقلیة في الصرفند حعدة مواقع من الساالتجارب في

كان البد من ،ن النتائج كانت بالمستوى المقدر لھاألو.قرب صیدا (مزرعة الزین)
ھمیة االقتصادیة متابعتھا وحصد النتائج على المحصول وعلى الحشرات ذات األ

ت التي تزرع داخل الخیم الضارة بمحصول البندورة/الطماطم وبعض الزراعا
خرى لدراسة فعالیة أتم مزج خلیط من ھذا المستحضر مع مبیدات .الزراعیة في لبنان

ھمیة النتائج فان مادة طوارھا المختلفة، وألأالقضاء على عدد من الحشرات ب
Azadiracthinضار على عدد كبیر من والحیویة عداءمن المبیدات السلیمة للبیئة ولأل

لحشرات الھامة التي یعاني منھا المزارع.فات واآلا

محمد السعید صالح . عمال الرش أثناء تطبیق المبیداتىتقییم التلوث الواقع عل
حدائق شبرا، القاھرة، 68جامعة عین شمس، ص.ب ،الزمیتي. كلیة الزراعة

، جمھوریة مصر العربیة. 11241
عمال الرش أثناء تطبیق تستھدف ھذه الدراسة تقییم مدى التلوث الواقع على 

المبیدات بالطرق واألسالیب المعتادة بالمنطقة الشرقیـة فى المملكة العربیة السـعودیة 
وذلك بكل من البیوت المحمیة والحـقول المفتوحة، وقد أشـارت النـتائج

المتـحـصل علیھا أن معظم تطبیقات المبیدات تتم باستـخدام رشاشة الضغط المنخفض 
اء في البیوت المحمیة أو الحقول المفتـوحة، وأن كل من رشاشة كبس المجرورة سو

الھواء الظھریة ورشاشة الھواء المضغوط الظھریة یستخدما بدرجة محدودة جداً، 
ألسفل في ىالنباتات المستھدفة من أعلىوغالباً فإنھ یتم رش محلول المبید بكثافة عل

التلوث ىویتوقف مستو. المفتوحةالبیوت المحمیة، و جیئًة وذھاباً في الحـقول
نوع اآللة المستخدمة،ىجـسم القـائم  بالتطبیق علىبقطیرات المبیدات الواقعة علـ

عمال الرش ىوفترة العمالة، وظروف التشغیل، وقد سجلت نسبة التلوث الواقعة عل
المعدالت وخاصة مع التطبیق في ىباستخدام رشاشة الضغط المنخفض المجرورة أعل

بیوت المحمیة ومع زیادة فترة التشغیل .ال

، 1محمد جبر. لمبیدات الزراعیة في المنطقة العربیةاآفاق تطویر مواصفات ومقاییس 
القطاعیةم الزراعة في شعبة القضایا والسیاسات ) قس1. (2وفاء خوري1ھالة شاھین

مشروع )2ن؛ ()، بیروت، لبنااللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوافي 
في برنامج التنمیة لألمم المتحدة، البقاع، لبنان. التنوع الحیوي الزراعي

المواصفات وتوحیدتطویرأھمیةتھدف ھذه الورقة إلى مناقشة موضوع 
المعوقاتمبیدات الزراعیة في المنطقة العربیة من أجل تجاوز الوالمقاییس التي تعنى ب

ویبرز ھذا الموضوع في وقت تنفتح وفّعالة.یمةسلبطریقة استخدامھاالمتعلّقة ب
لزراعة في ااألساسیةھذه المواد الكیمیائیة إلخضاعالتجارة عالمیاً فتزداد الضرورة 

.فیھافق علیھا بین األقطار العربیة لحمایة اإلنتاج واإلنسان والبیئةتّ إلى مواصفات یُ 
بینقواعد التعامل تنظیمفي أھمیتھا وتناقش ھذه الدراسة بعض مواصفات المبیدات 

تناقش كماالمعنّیة بالمدخالت الزراعّیة.الجمركیةتسھیل المعامالتالدول من أجل 
، في األقطار العربّیةالدراسة المعوقات التي تواجھھا مؤسسات المواصفات والمقاییس

تم ت.  كذلك للمنطقةمةءمالأكثروتحلل مجاالت تطویرھا لتأمین مواصفات للمبیدات
ھذهالتنسیق بینفي )مناقشة دور اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوا

للمبیدات الزراعیة.التبادل التجاريعملّیة تسھیللاألقطار 

إبراھیم أحمد تقییم مبیدات الفطریات في مكافحة مرض صدأ األوراق في القمح.
قسم بحوث .ده فرانسیمیزواصف عبد الصمد وماتیل، امبامي، مصطفى الشامي

أمراض الحبوب، معھد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعیة، جیزة، 
مصر.

Puccinia reconditaیعتبر مرض صدأ األوراق المتسبب عن الفطر  Rob.
واحد من أھم ثالثة أصداء تھدد محصول القمح في مصر، وبخاصة وأن للفطر القدرة 

اكیب الوراثیة (السالالت الفسیولوجیة) التي لھا القدرة على على تكوین العدید من التر
كسر صفة المقاومة في األصناف المزروعة. وبالرغم من أن األصناف المزروعة 
تتمتع بدرجة عالیة من المقاومة لھذا المرض، إال أنھ من الضروري استمرار تقییم 

ل إلى كیماویات تمنع العدید من الكیماویات ضد اإلصابة بصدأ األوراق بغرض التوص
أو تجنب الخسارة العالیة للمحصول عند حدوث وباء.  وفي ھذا الصدد تم تقییم عشرة 
مركبات جدیدة تابعة لمجموعات كیماویة مختلفة تحت ظروف الحقل المصحوبة 
بالعدوى الصناعیة،  ولقد أثبتت النتائج المتحصل علیھا مایلي: لم تسبب المبیدات 

الحمل منع ظھور الصدأ باستثناء المبید امینتت  والمبید امباكت في المختبرة  في طور 
(رشھ %90.12الموسم األول بمحطة زرزوره، ولكنھا قللت شدة اإلصابة بمقدار 

(رشتین). وجدت فروق معنویة في تأثیر المبیدات سواء عند %94.64واحدة) و 
كت، امیننت، فانجوش، رشھا مرة أو مرتین.  وقد أثبتت النتائج أن المبیدات امبا

وكارمبا كانت ھي األكثر فاعلیة عند استعمالھا سواء مرة أو مرتین. أدى استعمال 
المبیدات إلى زیادة معنویة في وزن الحوض حیث أعطت األحواض المعاملة 

(رشتین). أدت %24(رشھ واحدة) و %48بالمبیدات زیادة في المحصول بمقدار 
(رشھ واحدة) و %24لى زیادة وزن األلف حبة بمقدار المعاملة  بالمبیدات أیضاً إ

(رشتین). بمقارنة النتائج المتحصل علیھا عند استعمال المبیدات امباكت، 13%
امیننت،  فانجوش وكارمبا (رشھ واحدة أو رشتین) یوصى استعمالھا رشھ واحدة.  أما 

تحتاج إلى ، باتش وبالنتفاكس فانھا WP،  سومي، ایت ECالمبیدات سومي، ایت 
رشتین.

خلیل المغربي، . متبقیات مبیدات حشریة في تربة منطقة حمرة الصحن في األردن
قسم التقنیات الحیویة، كلیة الزراعة التكنولوجیة، .عصام قرنفلةوابراھیم الناظر 

.، األردن19117جامعة البلقاء التطبیقیة، السلط 
ة في حمرة الصحن منتم اجراء مسح لعینات تربة من خمسة مواقع مختار

غور األردن كانت وزارة الصحة قد استخدمت مدى واسع من مبیدات الصحة العامة 
)GLC. لفحص وجود المبیدات تم استخدام جھاز (1959في تلك المنطقة منذ عام 

Gas liquid Chromatography ًتمثل مجموعات مختلفاً ألربعة وعشرین مبیدا
، Ceypermethrinالتالیة بمعدالت كبیرة:مبیدات عن ال. تم الكشف كیمیائیة مختلفة

Permethrin ،Phosphamidon ،Chlorothalioil ،Ethion ومشتقاتOP-DDT . تم
مستوى المبید غالباً في كل المواقع عدا واحد فقط. كان pp-DDEالكشف عن المبید 

و اللذین یعیشون البدإن على في المناطق التي یتواجد فیھا الماء والتربة الرملیة. أ
ملوثة بالمبیدات والتي في الغالب تكوننأبقرب مواقع المیاه والتي من المحتمل 

، عرضت للتلوث بمتبقیات ھذه المبیدات.DDTلـ تعرضت

على عدم اإلستقرار المیتوزي في الفطر Tolclofos methylیاتأثر مبید الفطر
Aspergillus nidulans. .قسم البیولوجیا، معروفن، ول. بن سلطاأ.شیباني،ع .
، الجزائر.227جامعة مستغانم، ص.ب. 

مع المركبین الكیمیائیینTolclofos methylتمت مقارنة أثر المبید الفطري 
Benomylوp-fluorophenylalanine في احداث عدم االستقرار المیتوزي في

غیة، استعمل لھذا ثنائیة الصیغة الصبAspergillus nidulansمستعمرات الفطر 
عنالغرض ثالثة سالالت ثنائیة مختلفة في الطابع الوراثي بالنسبة للمورثة المسؤولة
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لدراسة أثر وجود ھذه dicarboximide resistance dicAمقاومة المبیدات الفطریة 
s//dicAs(dicA(المورثة على االستقرار المیتوزي، الساللة األولى حساسة نقیة 

r(dicAما الثالثة فكانت مقاومة ھجینة أr// dicAr(dicA(مة نقیة والثانیة مقاو
)s//dicA . ھذه السالالت على أربعة أنواع من األوساط المغذیة: الوسط نماء إتم

والوسطbenomylالكامل+الوسط،tolclofos methylالكامل +الوسط،الكامل
حصاء إوتم س37رارة على درجة حوضعت األطباق في الحاضنة ،p-faالكامل+

4عدد القطاعات المتكونة على المستعمرات كدلیل على عدم االستقرار المیتوزي بعد 
. بینت النتائج أن المركبات المعروفة في ھذا المجال األطباقوضع أیام من8و 

Benomylوp-fluorophenylalanine.

Phytophthoraلفطر لریةمبیدات الفطالاختبارات سمیة لتحدید فعالیة بعض 
citrophthoraسمیر قدسیة وعبد الرحمن خفتھ. قسم . على ثمار الحمضیات/الموالح

.وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، سوریة
،propamocarbأجریت مجموعة اختبارات لدراسة سمیة مبیدات الفطور 

cymoxanil،fosetyl-Alوmetalaxyl للفطرPhytophthora citrophthora على
تم اختبار تأثیر تركیزات مختارة في سائل الرش من .ثمار الحمضیات/الموالح

المبیدات المدروسة في تطور الفطر على ثمار الحمضیات/الموالح المعاملة وتم تحدید 
للمبیدات وحدود ثقتھا كمؤشر لسمیة ھذه (EC 50)التركیزات الفعالة النصفیة 

تحلیل بروبیت ومعادلة االرتباط (معادلة خط االنحدار) المبیدات، وذلك باعتماد 
للعالقة بین لوغاریتمات جرعات المبید وبروبیتات النسب المئویة لتثبیط نمو 

أظھرت نتائج االختبار على ثمار الحمضیات/الموالح فعالیة .المستعمرات الفطریة
،P. citrophthoraعلى الفطر cymoxanilو fosetyl-Alو metalaxylالمبیدات 

و 338.84) 316.23-363.08حیث بلغ متوسط تركیزاتھا الفعالة النصفیة (
على ،جزء بالملیون524.81) 467074-602.56و (501.00) 549.54-457.09(

حیث كان تركیزه الفعال ،قلھا فعالیةأpropamocarbالتوالي، في حین كان المبید 
جزء EC50= 2089.30) 2041.74-2187.76(الوسطى في سائل الرش مرتفعاً 

بالملیون.

، 1جبلي. ن. بمعدن الرصاص/ البندورةالطماطمحول تلوث التربة والماء و دراسة 
) قسم علوم الطبیعیة، كلیة العلوم وعلوم الھندسة، 1(. 2سلیمانيو م. ، 2عواسع. 

ة ) قسم علوم الطبیعة، كلیة العلوم، جامع2(؛ الجزائر،(27000)جامعة مستغانم 
.الجزائر،(31000)السانیة، وھران 

على زراعة منتشرة بكثرة الرصاص أجریت دراسة لمعرفة انعكاسات معدن 
حیث تم قیاس تركیز ھذا المعدن في التربة ،في مناطق مختلفة وذات قوة صناعیة

على مستوى مزارع /البندورةفي الماء وكذا في الطماطمو(العمق وعلى السطح)
ى أساس موقعھا الجغرافي. تمت معایرة معدن الرصاص في مختلفة اختیرت عل

وقد كشفت ،(S.A.A)مختلف العینات المأخوذة بواسطة تقنیة امتصاص الطیف الذري 
النتائج على وجود ھذا المعدن في جمیع العینات، مع اإلشارة إلى تزاید تركیز ھذا 

المعدن كلما اقتربنا من مكان التلوث.

.الخضریة ونباتات الزینة واستعمال المبیدات في قطاع غزةواقع وقایة المحاصیل 
، ) كلیة الزراعة، جامعة األزھر، غزة1(. 2اسماعیل عبد العزیزو1احمد صالح صالح

، فلسطین.) كلیة العلوم، الجامعة االسالمیة، غزة2(فلسطین؛
أجریت دراسة میدانیة في محافظات غزة لتقییم واقع حمایة المحاصیل 

عد لتحقیق ھذا الھدف أ.ونباتات الزینة واستعمال المبیدات لدى المزارعینالخضریة 
جابة علیھا من قبل عینة عشوائیة من تم اإلاستبیان مكون من احدى وثالثین سؤاالً 

.مزارع یمثلون محافظات غزة موزعین حسب الكثافة الزراعیة لكل محافظة276
تھا تظھر نوعیة وطبیعة المزارع من نتائج الدراسة موضحة في جداول تفصیلیة بیانا

حیث مستوى العمر والتعلیم والخبرة العملیة الزراعیة وتبین واقع النبات من حیث 
أنواع اآلفات الزراعیة المنتشرة على المحاصیل والتي یعاني منھا المزارع، ونوع 

میة ھأالمساعدة التي یقدمھا المرشد الزراعي والطرق المستعملة في مكافحة اآلفات و
المبیدات بالنسبة لوقایة النبات ومواعید استعمالھا والوسیلة التي تحدد بھا الجرعة 
المستخدمة من المبید. كما تبین نتائج الدراسة مدى تدرب المزارعین على االستعمال 

مثل للمبیدات. كما توضح نتائج ھذه الدراسة االحتیاطات التي تتخذ لتقلیل التعرض األ
للمبیدات والمشاكل التي یعاني منھا المزارع في مجال استعمال لألضرار الجانبیة 

المبیدات وفي مجال وقایة النبات وكذلك نوعیة المبیدات المستعملة ومعدل استھالك 
الدونم الواحد من المحاصیل الخضریة والحقلیة ونباتات الزینة المختلفة من المبیدات 

ة باجمال المبیدات المرشوشة عشاب بالمقارنالفطریة والحشریة والعناكب واأل
تفاصیل ھذه النتائج موضحة في .والمستعملة على كل محصول وعدد مرات الرش

جداول تفصیلیة.

المكافحة الحیویة
Cirrospilus sp. nr. lyncusدراسة بعض المؤشرات البیولوجیة للطفیل  (Walker)

Phyllocnistisالمتطفل على نافقة أوراق الحمضیات/الموالح  citrella (Stainton).
مدیریة الزراعة واالصالح الزراعي بالالذقیة، مركز . نادیا الخطیبوأحمد راعي

.الالذقیة، سوریة، 3100الالذقیة لتربیة األعداء الحیویة ودراستھا، ص.ب 
Cirrospilusتمت تربیة الطفیل  sp.nr.Lyncus (Walker) على غراس زفیر

دوى علیھا بنافقة أوراق الحمضیات/الموالح ضمن أقفاص جراء العإنقیة بعمر سنة بعد 
1997-1996خشبیة معزولة، في مركز الالذقیة لتربیة األعداء الحیویة، خالل عامي 

بھدف دراسة بعض المؤشرات البیولوجیة للمتطفل ضمن الظروف الحقلیة، وقد تبین 
ر البیض فترة وضع وتطو: أنھ یمر بالمراحل التالیة الستكمال دورة حیاتھ

یوم طور العذراء 2.700.18یوم، الطور الیرقي 3.550.13وتستغرق وسطیاً 
4.900.40وقد استغرقت دورة حیاة المتطفل اً.یومCirrospilus sp. nr. lyncus

خالل أشھر الصیف. أما اً یوم11.150.60من البیضة حتى انبثاق الحشرة الكاملة 
. كما حددت اً یوم1.2627.07فكان وسطیاً طول عمر الحشرة الكاملة للطفیل

Cirrospilusالدراسة نسبة تواجد المتطفل  sp. nr.Lyncus مقارنة مع الطفیلیات
األخرى آلفة نافقة أوراق الحمضیات/الموالح حیث بلغت أعلى قیمة لھا في شھر 

.11.6%63.23ومتوسط نسبة تواجده خالل مدة الدراسة %73.53/أغسطسآب

StaintonPhyllocnistisنسب التطفل على حافرة أنفاق الحمضیات/الموالحدراسة 
citrellaأحمد راعي، . وتحدید نسب تواجد أنواع الطفیلیات فیما بینھا في سوریة

مدیریة الزراعة واإلصالح الزراعي بالالذقیة، مركز .قیس غزالوفداء شمسین
، الالذقیة، سوریة.3100ب الالذقیة لتربیة األعداء الحیویة ودراستھا، ص.

1998تم دراسة نسب التطفل لحافرة أنفاق الحمضیات/الموالح خالل عامي
عن طریق الفحص المجھري ووجد بأن أعلى نسبة تطفل حدثت خالل1999و 

كما تم .%57.98و %62.41تموز/یولیو في كال العامین وھي على التواليشھر
واجدة على الحشرة وقد وجد بأن الطفیل حصر ودراسة توزیع الطفیلیات المت

Semielacher petiolatus1999و 1998شكل أعلى نسبة تواجد خالل عاميی
كما لوحظ ظھور نوعین جدیدین من ،%67.45و %85.67وبلغت على التوالي

الطفیلیات.

Ceroplastes floridensisالمكافحة الحیویة لقشریة الحمضیات/الموالح الشمعیة 
Comostockفداء وأحمد راعي، قیس غزال.على الحمضیات/الموالح في سوریة

شمسین. مدیریة الزراعة واإلصالح الزراعي بالالذقیة، مركز الالذقیة لتربیة األعداء 
، الالذقیة، سوریة. 3100الحیویة ودراستھا، ص.ب 

درست نسبة اإلصابة على قشریة الحمضیات/الموالح الشمعیة على 
ركت لتأثیر األعداء الحیویة توالتي 1999و 1998لموالح خالل عامي الحمضیات/ا

الطبیعیة بدون أي إجراءات مكافحة أخرى. ودرست نسب التطفل بنفس الوقت عن 
طریق التشریح المجھري. وقد تبین من الدراسة انخفاض نسبة اإلصابة خالل عام 

ما 1998ي عام حیث تراوحت نسبة اإلصابة ف1998بشكل ملحوظ عن عام 1999
. بینما %19حشرة/فرع/ورقة وأعلى نسبة تطفل لم تتجاوز 2.66- 1.13بین 

حشرة/فرع/ورقة، 0.012إلى أدنى حد وبلغت 1999انخفضت نسبة اإلصابة عام 
لتصبح اإلصابة شبھ معدومة في الموقع وعند عزل %90إلىووصلت نسبة التطفل 
ت لم تالحظ سابقاً. أنواع من الطفیلیا7الطفیلیات لوحظ وجود 

Eretmocerusدور جنس  (Haldeman) في المكافحة البیولوجیة للذباب األبیض
قسم الحشرات القشریة والبق الدقیقي، معھد بحوث وقایة . شعبان عبد ربھ.في مصر

النباتات، مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة، الدقي، جیزة، مصر.
Eretmocerusیعد جنس  (Haldeman) من أھم المتطفالت المؤثرة على الذباب

األبیض في مصر، ھذا البحث تضمن المدى العوائلي لھذا الجنس ودوره في المكافحة 
البیولوجیة للذباب األبیض في مصر.  تم في ھذا البحث حصر آلفات الذباب األبیض 

ومن .  1999–1997التي یتطفل علیھا أنواع ھذا الجنس في مصر أثناء الفترة من 
أنواع من الذباب األبیض یتطفل علیھا أنواع 8خالل ھذا البحث وجد بأن ھناك 

Acaudaleyrodesوھي: Eretmocerusجنس  citri (Priesner & Hosny)
Aleurolobusو  niloticus Priesner & HosnyوAleuroplatus cadabae

Priesner & Hosny وAleyrodes proletella (Linnaeus) وBemisia tabaci
(Genn.) وDialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) وSiphoniuns phillyreae

(Haliday)وTrialeurodes ricini Misra. واتضح أیضاً من خالل ھذا البحث أن .
Eretmocerus siphonini Viggiani & Battaglia وE. eremicus Rose &

ZonerowichوEretmocerus mundus (Mercet). من المتطفالت المؤثرة على
، وأن %20-8بعض أنواع الذباب األبیض وأن متوسط نسبة التطفل قد تراوحت من 

.Eretmocerusالتخصص النوعي من الذباب األبیض ھام جداً لفعالیة أنواع جنس 

Cydia pomonellaثمار التفاح عثةاألعداء الحیویة ل (L.) في جنوبي سوریة
أتاناس و3، عدنان بابي2، كالوس زیبتز1مجد جمال، 1. وائل المتنينیاوجنوبي ألما

؛) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة دمشق، دمشق، سوریة1.  (4أتاناسوف
) 3(؛) قسم الحشرات، معھد طب النبات، جامعة ھوھنھایم، شتوتغارت، ألمانیا2(

) مركز 4(؛عة حلب، حلب، سوریةمخبر أبحاث المكافحة الحیویة، كلیة الزراعة، جام
روتغرز لألبحاث الزراعیة واإلرشاد الزراعي، نیوجرسي، أمریكا.

من بستاني تفاح غیر Cydia pomonellaثمار التفاح لعثةُجمعت یرقات 
في السویداء، سوریة. سجل االنبثاق 1998و 1997معاملین بالمبیدات عامي 

ات الیرقات من الحشرات المجموعة في محشر وكذا طفیلیعثة ثمار التفاح الیومي ل
، مع أن %52.21و %9.22. تراوح التطفل الیرقي ما بین 1998و 1997عامي 

من المحصول. كانت الطفیلیات %100وصلت حتى عثة نسبة اإلصابة بال
Ascogaster quadridentata Wesm. (Braconidae)وPristomerus vulnerator

Panz. (Ichneumonidae) وطفیل لم یعّرف بعد منChalcididae .ھي األكثر أھمیة
Itoplectis maculatorكانت  F. (Ichneumonidae)وTrichomma enecator Rossi

(Ichneumonidae) وطفیل لم یعّرف بعد من دبابیرScolioidea .بأعداد أقل
الطفیلجمیع ھذه األعداء الحیویة تسجل ألول مرة في الفاونا السوریة. كان

Ascogaster qudridentata واألھم حثمار التفال السائد  على عثةطفالمتھو
Pristomerus. أتى%37.5-6في منطقة البحث. تراوحت نسبة التطفل بھ ما بین 

vulnerator یبدو أّن الطفیلیات و،%18.4في المرتبة الثانیة بنسبة تطفل وصلت إلى
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Trichogrammaفل بطفیلیات طبیعیة من تطاألخرى محدودة األھمیة. حدث  sp.
(Trichogrammatidae) في نھایة %100على بیض الجیل الثاني ووصل حتى

عثة ثمار التفاحالموسم، مع أن التطفل في الجیل األول حدث فقط على بیوض
. 1999مواقع متفرقة في جنوبي ألمانیا عام فيدراسة للمقارنة تالمزروعة. أجری

الطفیلیات فقط في البساتین غیر المعاملة بالمبیدات. تراوحت نسب حظ تواجدول
Liotryphon caudatus. كانت أول الطفیلیات المنبثقة %35.7-4التطفل فیھا بین 

Ratz.وTrichomma enecator في حین ظھرPristomerus vulnerator و
Microdus rufipes NeesوAscogaster quadridentataوحتى عثل انبثاق الخال

Perilampus tristisنھایتھ. لوحظت إصابة بعض ھذه الطفیلیات بالطفیل الثانوي 
Mayr (Perilampidae) .

Myzus)مكافحة مّن الدراق  persicae Sulzer) باستخدام الفطرVerticillium
(Zimm.)lecanii.ركز ) الم1. (2أحمد المومنيو2، توفیق مصطفى1ابتھال أبو عبید

) قسم البستنة ووقایة النبات. 2(، األردن؛الوطني للبحوث الزراعیة ونقل التكنولوجیا
كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن. 

Myzus)الدراق األخضر تمت دراسة مكافحة منّ  persicae) باستخدام الفطر
Verticillium lecaniiا بین العامیینفي كلیة الزراعة في الجامعة األردنیة م

. حیث تمت دراسة الظروف المالئمة لنمو وتكاثر الفطر ودراسة 1997-1998
.Vالفطر المعد للرش. فوجد أن الفطر علقإضافة مواد لزیادة فعالیة م lecanii یعتبر

. تمت تجربة استخدام زبل الدجاج من األعداء الحیویة الناجحة في مكافحة المنّ 
فطر فوجد أن الفطر قادر على النمو والتكاثر على الزبل، وعند البیاض كبیئة لتكاثر ال

)، كان الفطر فعاالً لمدة تزید على الثالثة س25تخزینھ على درجة حرارة الغرفة (
رش للفطر أثراً واضحاً في علقأشھر. كان الستخدام زیت بذور القطن في تحضیر م

علقكانت نسبة الموت للمزیادة فعالیة الفطر في إحداث اإلصابة للحشرات. حیث 
علقفي معاملة م%75في الیوم العاشر مقارنة مع %91.7المعد باستخدام الزیت 

، وعند مقارنة %60رش للفطر باستخدام الماء عند رطوبة نسبیة منخفضة نسبیاً 
الدراق الفطر باستخدام الزیت مع مبیدات أخرى مستعملة في مكافحة منّ علقم

معد للفطر باستخدام زیت بذور القطن قادر على علقم ماألخضر وجد أن استخدا
في الیوم الخامس من المعاملة %85.4إحداث نسبة موت مرتفعة حیث وصلت إلى 

الرش وجد أن علقللشاھد، وعند دراسة أثر إضافة مواد إلى م%12.5مقارنة مع 
علقیة المالفطر عمل على زیادة فعالعلقوالجلیسیرول إلى مTween 20إضافة مادة  

على ،%91.7و %100في إحداث اإلصابة للحشرات حیث وصلت إلى نسبة 
مع استخدام الزیت علقللم%17.5و %50في الیوم السادس مقارنة مع والي الت
. لقد توصلت الدراسة إلى توصیات منھا أن واليعلى الت،الفطر باستخدام الماءعلقوم

Verticilliumفطر  lecanii ًناجحاً في مكافحة المّن ویمكن إدراجھ في یعتبر فطرا
عملیات المكافحة المتكاملة جنباً إلى جنب مع األعداء الحیویة األخرى، وأن عمل 

للفطر باستخدام الزیت یزید من فعالیة الفطر خاصة في ظروف انخفاض علقم
وإضافة مواد تعمل على حمایة أبواغ Tween 20الرطوبة النسبیة. إن إضافة مادة 

فطر من التبخر مثل الجلیسیرول یزید من فعالیة الفطر في مكافحة مّن الدراق ال
األخضر. 

Gliocladiumالفطر  sp. كمسبب مرضي لحشرة الدوباس(Ommatissus
binotatus lybicus.(،فاتن حمادة عبود، حمود مھیدي صالح، ھادي مھدي عبود

ص.ب ،راعیة والبیولوجیةدائرة البحوث الز. طھ موسى محمد وفالح حسن سعید
.العراق،بغداد، 765

Gilocladiumتم عزل الفطر  sp.رار عالي من بالغات حشرة الدوباس المصابة كبت
من بساتین النخیل في منطقة بغداد، أوضحت دراسة القابلیة األمراضیة أن طبیعیاً 

طر یوماً من التلوث بالف15) سجلت بعد %66.7أعلى نسبة تطفل على البیوض (
Gliocladium sp.أیام من التلوث 3) بعد %86.7(وأعلى نسبة تطفل على البالغات

Verticillium lecaniiفي معاملتي الفطرین %26.7و 83.3بینما كانت 
ن أھمیة ھذا التسجیل تعود أكمعاملتي مقارنة على التوالي. Beauveria bassianaو

Gliodadiumإلى قابلیة الفطر  sp.ومة حرارة الصیف على عكس لمقاV. lecanii
.األكثر حساسیةB. bassianaو

في الواحات (EctomyeloIs ceratonniae)المكافحة البیولوجیة ضد عثة التمور 
،بتونسالزراعیةالقومي للعلوم المعھد.محمد الحبیب الذویبيوالمخازن بتونس.

.نستو،تونس مھرجان1082، شارع شارل نیكول13
خسائر كبیرة للعدید من الثمار وخاصة E.ceratonniaeتسبب عثة التمور

من %90من التمور و%20التمور والرمان، حیث یمكن ان تصل ھذه الخسائر إلى
،ھذه النسبة المرتفعة وتفادي استخدام المواد الكیماویةولتخفیض ثمار الرمان.

وجیة وبخاصة استخدام المتطفالت تم اللجوء في العقد األخیر إلى الطرق البیول
) Habrobracon hebetorوPhanerotama flavifestacea(المحلیة

على الدیدانH. hebetorحیث یتطفل ،االنتخابيBacillus thuringiensisو
وقد أثبتت التجارب الكبیرة ویخدرھا قبل أن یتطفل علیھا مما یؤدي إلى موتھا.

ن نشر ھذا الطفیلي بأعداد كبیرة یؤدي أخازن على الرمان وفي الممجراةال
على Ph. flavitestacea. بینما یتطفل%80إلى رفع نسبة التطفل إلى

وینحصر تواجده على عراجین النخیل وقد البیوض والیرقات الصغیرة لآلفة،
وأدى ذلك إلى التونسي(البریس)نتشر ھذا الطفیلي بكمیات كبیرة في واحاتا

دى استخدامھ مع المبید أو، %95إلىوصل نسبة التطفل ارتفاع كبیر في
إلى ارتفاع في نسبة موت دیدان عثة التمور Bacillus thuringiensisالبیولوجي

الیرقات فیؤثر على Bacillus thuringiensisما أوذلك مقارنة مع استخدامھ لوحده. و
ھكتار 8000یا لمكافحة حملة وطنیة سنوالصغیرة قبل دخولھا في الثمار. وتتم حالیاً 

ویتم أیضاً تغلیف العراجین في واحة نفزاوة ممامن النخیل بھذا المبید البیولوجي.

دى إلى خفض نسبة إصابة التمور بھذه اآلفة. ویتم في أماكن التخزین إضافة إلى أ
واستعمال المبید H.hebetorاستخدام غاز برومید المیثیل نشر الطفیل

Bacillusالبیولوجي thuringiensis.والخالصة وذلك  للحد من اإلصابة بعثة التمور
مما یساعد في الحصول ینصح باستخدام ھذه العوامل البیولوجیة للحد من عثة التمور،

على تمور سلیمة وفق معطیات الزراعة البیولوجیة.

Pseudomonas fluorescens(Bacterial: Pseudomonadaceae)أثر البكتیریا 
Schistocerca gregariaالجھاز الھضمي للجرادیات لى ع
)Insecta:Orthoptera(.2دومانجي متیشوبھیة1بن ریمة عتیقة.)معھد 1 (

؛الفالحة، جامعة البلیدة، الجزائر
.الجزائر،) قسم علم الحیوان، المعھد للعلوم الزراعیة، الحراش2(

ة بالبكتیریا وشعشاب المرشالتي تنأولت األSchistocerca gregariaكل أفراد 
استخراج عند،ساعة24ماتت بعد مدة Pseudomonas fluorescensمن النوع 

أن البكتریا لھا تأثیر كبیر على النسیج الخارجي لوحظوتحلیل الجھاز الھضمي
والداخلي للجھة األمامیة والوسطى للجھاز وھذا بعد أخذ صور لكل قطع األنسجة 

التي لشاھد (قطع األنسجة لجھاز ھضمي غیر مصاب بالبكتیریا)ومقارنتھا مع عینة ا
شة بالمحلول البكتیري.شوأعشاب غیر مرتنتمي إلى أفراد تنأولت

Cryptolaemus montrouzieriدراسة بعض المؤشرات البیولوجیة للمفترس 
(Mulsant)الدقیقيالمدخل على أفة بق الحمضیات(Planococcus citri Risso)

مدیریة أحمد راعي.ب ونادیا الخطیید كفاءتھ االفتراسیة في البیئة السوریة.وتحد
الالذقیة، مركز الالذقیة لتربیة األعداء الحیویة ، الزراعة واإلصالح الزراعي

، الالذقیة، سوریة.3100ودراستھا، ص. ب 
Cryptolaemus montrouzieriتمت تربیة المفترس المدخل  (Mulsant) في

الذقیة، مركز الالذقیة لتربیة األعداء الحیویة ودراستھا. حددت الدراسة مدة محافظة ال
251وس302درجتي حرارة :مفترس مخبریاً ضمن الشروط التالیةللالجیل 
،75رطوبة معدلي س5% 65و5%،كانت النتائج على ساعة، ف16إضاءة و

لحقلیة بلغت في أشھر وضمن الظروف ا.یوم33.81.3ویوم28.81.48التوالي 
كانت على فیوماً. كما درس طول عمر كل من الذكر واألنثى 30.62.30الصیف 
ذكور، 48.619.9%یوم. وبلغ المعدل الجنسي 70.66.7و67.46.38التوالي 
51.399.9%.90.19ومتوسط نسبة خروج البالغات إناث2.29%. كما درس

ناث وذكور المفترس على حوریات العمر مؤشر المقدرة االفتراسیة لكل من إ
، 37.473.51بلغت القیمة العددیة الوسطیة لھذا المؤشر على التوالي فالثالث لآلفة، 

32.892.33/یدل إلى عدم وجود تفوق للجنس من حیث المقدرة وھذا،یومحوریة
ول یرقات العمر الثالث للمفترس على حوریات العمر األعندما تغذت االفتراسیة.

57.474.86 ،30.873.76بلغت القدرة االفتراسیة على التوالي والثاني لآلفة
.الیومحوریة/

Coccinellaو Harmonia axyridisالعید يدراسة كفاءة نوعین من مفترسات أب
septempunctata(Col.: Coccinellidae) ّالفول القمح ومنّ في مكافحة من

2، مصطفى البوحسیني1. فاطمة شحاديالبالستیكياألسود تحت ظروف البیت 

) 2(؛) قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة1(.1وعدنان بابي
حلب، ، 5466ص.ب. (إیكاردا)، المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة

سوریة.
یدالعينفذت ھذه الدراسة لتقییم كفاءة نوعین من مفترسات أب

Harmonia axyridis Pallas.وCoccinella septempunctata L ، في
Rhopalosiphum padi)القمح مكافحة حشرات منّ  L.) ّالفول األسودومن

(Aphis fabae Scop.) تحت ظروف البیت البالستیكي. زرعت نباتات فول وقمح
و 20كل نوع (وفق كثافتین ل(نبات/ أصیص) وأعدیت النباتات بحشرات المنّ 

القمح. / نبات بالنسبة لمنّ منّ اتحشر10و 5؛الفول/ نبات بالنسبة لمنّ حشرة منّ 40
و 3، 2، 1، 0س؛ كثافات لكل مفتر5ثم أطلقت یرقات بالعمر الثاني لكال المفترسین (

القمح، أظھرت النتائج أن یرقات المفترسین / نبات). بالنسبة لمكافحة منّ اترقی4
4، 3، 2أیام عند الكثافات 5-3خالل فترة قضاء على حشرات المنّ استطاعت ال

الفول األسود، فقد . أما بالنسبة لمكافحة منّ / نبات وذلك عند كل من كثافتي المنّ اتیرق
أیام عند الكثافة8-5خالل فترة استطاعت الیرقات القضاء على حشرات المنّ 

/ نبات وذلك في كل من حشرة منّ 40یوم عند الكثافة 11-6/ نبات وحشرة منّ 20
بینما عند كثافة المفترسین یرقة/ نبات لم ،یرقة/ نبات4، 3، 2كثافات كال المفترسین 

ولكن خفضت العدد مقارنًة مع الشاھد.تستطع القضاء على أعداد المنّ 

دراسة نسبة التطفل على بیوض بقھ السونة في حقول القمح في منطقة اعزاز شمال 
) مدیریة البحوث 1(. 3مصطفى البوحسینيو2، عدنان بابي1محمد عبد الحي.سوریة

) قسم وقایة النبات، كلیة 2(؛العلمیة الزراعیة، مركز بحوث حلب، حلب، سوریة
) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في 3(؛الزراعة، جامعة حلب، حلب، سوریة

.حلب، سوریة،5466، ص.ب. المناطق الجافة (ایكاردا)
في منطقة اعزاز 1999/2000و 1998/1999تمت الدراسة خالل الموسمین 

شمال سوریة لمعرفة دور الطفیلیات البیضیة التي تتطفل على بیوض بقة السونة 
(Eurygaster integriceps Put.) في الحد من نسبة اإلصابة بھذه الحشرة على

قة المدروسة غنیة ن بیئة المنطأمحصول القمح (بعلي) في شمال سوریة، تبین 
تبین وجود 1998/1999. ففي موسم Scelionidaeبالطفیلیات البیضیة التابعة لفصیلة 

Trissolcusثالثة أنواع تتبع الجنس  sp. تتطفل على بیوض بقة السونة في تلك
ما في أ%100المنطقة، وقد وصلت نسبة التطفل بھذه الطفیلیات في نھایة الموسم إلى 
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فقد تم الحصول على نتائج مشجعة في بدایة الموسم وما تزال 1999/2000موسم 
.ن تنتھي في نھایة شھر أیار/ مایوأالدراسة مستمرة ونأمل 

Bacillus subtilisاستخدام البكتیریا  Ehr. ّعلى نباتات كعدو حیوي لحشرات المن
یة . كلعبد الحمید حافظومحمد علي حوریة، جمعة ابراھیم.القمح في شمال سوریة

.سوریةحلب، جامعة حلب، الزراعة،
Bacillusبكتیریاالأجریت دراسة مخبریة وحقلیة أولیة لمعرفة كفاءة 

subtillis عدو حیوي على الكثافة العددیة لحشرات المنّ ) كمن تربة زراعیة(معزولة
(Homoptera: Aphididae)و Rhopalosiphum maidisمن النوعین  R. padi على

المزروعة في "شام واحد"المصابة صنف (Triticum durum)القمح القاسي نباتات 
1996سوریة خالل األعوام -بحاث كلیة الزراعة جامعة حلبأمخابر وحقول مركز 

أظھرت ھذه الدراسة أن القطع المعاملة بالبكتیریا انخفض فیھا معدل .1999إلى 
مع الشاھد للمواسم كافة. بشكل معنوي مقارنة الكثافة العددیة لحشرات المنّ 

Tetranychus urticaeوPanonychus ulmiدراسة المكافحة الحیویة لـ 
(Acarina Tetranychidae Koch)في منطقتي میلة وقسنطینة بالجزائر.

.الجزائر،جیجل، معھد البیولوجیا بالمركز الجامعي. بوناموس عز الدین
في منطقتي میلة 1995/96و 1994/95تمت ھذه الدراسة خالل الموسمین 

لقاء الضوء على األكاروسات التي تصیب بساتین وقسنطینة بالشرق الجزائري إل
ن أالدراسة منتبین.Golden  deliciousو Red spureالتفاح من الصنفین 
نوع الن أكما تبین،Tetranychidaeكاروسات التابعة لعائلة المنطقتین غنیتین باأل

Panonychus ulmiھنا إلىظھر ألول مرة في منطقة قسنطینة دون األخرى، ونشیر
تابعة لعوائل أنواعالمنطقتین غنیتین باألعداء الطبیعیة حیث وجدت تيأن بیئ

Anthocoride ،Cocceinellidae ،Stigmaeidae ،PhytoseiidaeوSyrphidae .
نھما تتكاثران مع بدایة أT. urticaeوP. ulmiلوحظ من خالل دینامیكیة عشائر كما 

نیو، تموز/یولیو، وأشھر حزیران/یخطورة خالل أكثربریل وتكون نیسان/أشھر 
سبتمبر. كما بینت الدراسة الفرق الواضح بین الصنفین أب/أغسطس وأیلول/

.بمنطقة قسنطینةأكثرتظھر خطورة اإلصابة حیثالمدروسین وكذلك المنطقتین 
ب الحاصل لألكاروسات الضارة یعود لتواجد أعدائھا ن التذبذأالدراسة وأكدت 
Phytoseiilusةالطبعیی persimilis وAmblyseins andersoni المرافقة لھا منذ بدایة

رین.یكما یتطرق البحث إلى التنوع الغذائي لھذین النوعین األخ،ظھورھا

امبارك .البندورة/الطماطملىعVerticillium dahliaeالمكافحة الحیویة لفطر 
) قسم وقایة النبات، 1(.1ومحمد العاشوري2، یونس أبو بكر علي الخیالي1الفاطمي

، المغرب؛ أكادیرS/18ص.ب ، معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة، مركب أكادیر
.لیبیا،) جامعة سبحة2(

لىمكانیة المكافحة الحیویة لمرض الذبول عإتھدف الدراسة إلى البحث في 
بواسطة بكتیریا مضادة لھذا Verticillium dahliae/الطماطم الناتج عن البندورة
Verticilliumلفطرطرق العزل، وانتقاء البكتیریا المضادة لطویرم تلقد تالفطر. 

dahliaeطباق (. ولقد بین التقییم المخبري في األin vitro للسالالت الریزوبكتریة (
. Verticillium dahliaeنشاط مثبط لنمو منھا تحتوي على %50حصل علیھا أن تالم

و YF9 ،YF68 ،YF91 ،YF155 ،YF184بكتیریة (سالالت6م اصطفاء تولقد 
YF195ور البندورة/الطماطم ذعلى قطر منطقة التثبیط، قدرة استعمار جعتماداً ) إ

Verticilliumالفطرومن أجل تقییم فعالیة ھذه السالالت ضدومصدر العزل.
dahliaeوعلى دفیئة/البیوت الزجاجیةمقاومة الذبول، أجریت تجارب على مستوى الل

بوغة من الفطر100ـ) بSubstrate(مستوى الحقل. ولقد تم تلقیح مادة اإلنبات
Verticillium dahliae.ولقد أظھرت النتائج أن السالالت للغرام الواحد من التربة

غیر البندورة/الطماطمرنة بالمضادة قد خفضت بشكل واضح حدة المرض مقا
. في ظروف "Daniela"المقاومة لھذا المرض صنف البندورة/الطماطمالمعالجة و

و %75من توفیر وقایة تصل إلى YF 195و YF 184، مكنت الساللتان  دفیئةال
التي ضمنت وقایة ال تتعدى"Danielaالصنف "على التوالي مقارنة مع،%

من توفیرتنال، فقد أكدت فعالیة ھاتین الساللتین بحیث مكنأما تجارب الحق.15.3%
فنسبة الوقایة Danielaلصنفعلى التوالي، أما بالنسبة ل،من الوقایة%79.7و 75.2

.%42.6في الحقل كانت

Tetranychus urticae)المكافحة الحیویة للعنكبوت األحمر العادي Koch) على
Phytoseiulus persimilisكاروسي ولة باستخدام المفترس األاالفر A. H.. محمود

) معھد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث 1(. 2نزكي سلیمانبیلو1السید الحلواني
) المعمل المركزي للمبیدات الزراعیة، مركز البحوث 2(، مصر؛الزراعیة، الدقي
، مصر.الزراعیة، الدقي

ھامة في مصر حیث یتم تصدیر جزء حد المحاصیل البستانیة الأولة اتعتبر الفر
ویعتبر العنكبوت األحمر العادي اآلفة األساسیة التي تؤثر على إلنتاج.كبیر من ا

وقد زادت تكلفة مكافحة العنكبوت األحمر العادي لظھور سالالت مقاومة ،ولةاالفر
لھذا اتجھت .ضرارهأمن جراء تكرار عملیات الرش لخفض تعداده وتالفي 

استخدام المكافحة الحیویة لمكافحة العنكبوت األحمر العادي في الجھود إلى 
على Phytoseiulus persimilisطالق المفترس األكاروسي إولة حیث تم االفر
،طالق المفترس على الخطوط األربعة للمصطبةإولة بثالث طرق: األولى تم االفر

،من المصطبةطالق المفترس على الخطین األوسطینإما الطریقة الثانیة فتم أ
طالق المفترس على الخطین الطرفیین من إبینما في الطریقة الثالثة فتم 

لف مفترس للفدان وتركت مساحة لنصف أ100طالق بمعدل إلتم ا.المصطبة
طالق إوتشیر النتائج المتحصل علیھا بأن أفضل النتائج عندما تم فدان للمقارنة.

طالق إلي ذلك االمفترس على الخطوط األربعة للمصطبة وتل

وقد بلغ متوسط نسبة الخفض في الكثافة العددیة للعنكبوت ،بالطریقة الثانیة ثم الثالثة
على التوالي. وتعتبر المكافحة الحیویة ،%81.41، 86.56، 94.81األحمر العادي 

أفضل من المكافحة الكیماویة حیث انخفضت التكالیف في منطقة المكافحة الحیویة عن 
الحصول على ثمار خالیة من فقد تموعالوة على ذلك،فحة الكیماویةمنطقة المكا

متبقیات المبیدات وھذا یفید عملیة التصدیر واالستھالك المحلي.

Euseius scutalisأشجار التوت كمصدر جید للمفترسین األكاروسیین 
معھد بحوث .مجدي محمد فوزيوابراھیم حسن ھیكل . Amblyseius swirskiiو 

.الجیزة، مصر،ة النباتات، الدقىوقای
لمدة عام لحصر األنواع الھامة من األكاروسات بیئیةأجریت دراسة 

والحشرات الموجودة على أوراق التوت في مناطق مختلفة من جمھوریة مصر 
Euseius scutalisالعربیة، وكذلك التغیرات في أعداد األكاروس المفترس  (Athias-

Henriot)وس العنكبوت األحمروكال من أكارTetranychus urticae Koch ونوعي
Iceria aegyptiacaeالبق الدقیقي  Douglas وPseudococcus citri (Risso) على

وراق التوت في محافظة الجیزة. وأجریت دراسة لمعرفة تأثیر األكاروس المفترس أ
حمر على نباتات تعداد أكاروس العنكبوت األفيعلى أشجار التوت نتشرالسابق الم
كاروسین األانتشار المجاورة ألشجار التوت. كما أجریت دراسة لمعرفة ءالفاصولیا

Amblyseius swirskiiالمفترسین  (A.-H).وE. scutalis على أشجار التوت في
أنواعانتشاروقد دلت ھذه الدراسات على مناطق مختلفة من جمھوریة مصر العربیة.

(T. urticae)والحشرات وكان أكاروس العنكبوت األحمر مختلفة من األكاروسات
ھي اآلفات الرئیسیة على )P. citriو I. aegypticacae(وحشرات البق الدقیقي 
ملحوظة ألشجار التوت. وكان المفترسین ضراراً أال تسبب أوراق التوت والتي غالباً 

لتوت في عدة مناطق من سائدین على أشجار اE. scutalisوA. swirskiiكاروسیناأل
جمھموریة مصر العربیة حیث بدأ ظھورھما على أوراق التوت من منتصف الربیع 

وكان تعداد أكاروس العنكبوت األحمر ،شھر الخریفأووصلت ذروة تعدادھما في 
ءالمجاورة ألشجار التوت أقل من تعداده على نباتات الفاصولیاءعلى نباتات الفاصولیا

للمفترسین ھاماً ن أشجار التوت. ولذلك فتعتبر أشجار التوت مصدراً عالمزرعة بعیداً 
بأعداد كبیرة على أشجار التوت ویمكن أن ینتقال یتكاثراا أن مسابقي الذكر حیث یمكنھ

اآلفات األكاروسیة، ولذلك یمكن النصح بتشجیع كافحةمنھا إلى الحقول المجاورة لم
ى جوانب الطرق الزراعیة.زراعة أشجار التوت على حواف الحقول وعل

، 1ماركاریت اسكنرالمكافحة الحیویة لبقة السونة باستخدام الممرضات الفطریة.
بر أبحاث الحشرات، ت) مخ1.(2ومصطفى البوحسیني1، سفیتیالنا كوالي1بروس باكر

) المركز 2(؛05405-3400جامعة فیرمونت، بورلنغتون، الوالیات المتحدة األمریكیة 
سوریة.، حلب،5466لبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (إیكاردا)، ص.ب الدولي ل

Eurygaster integriceps)تعتبر بقة السونة  Puton) اآلفة الرئیسیة على
تسبب تغذیة ھذه اآلفة انخفاضاً معنویاً في .محصولي القمح والشعیر في غربي آسیا

فطریة من الحشرات في عزلت العدید من الممرضات ال.غلة المحصول ونوعیتھ
مواقع بیاتھا في تركیا وسوریة، وقد وجد على أنھا مسببات مرضیة فعالة على آفة 
السونة في االختبارات اإلحیائیة المخبریة. إن الخطوة التالیة في تطویر ھذه العوامل 
اإلحیائیة ھي إیجاد المرحلة المناسبة من دورة حیاة اآلفة لالستخدام األفضل 

) عند ھجرة الحشرات الكاملة في بدایة الربیع من أماكن 1:ویوجد خیارینللفطریات، 
) في أماكن بیاتھا بین سفوح التالل المحیطة بالحقول. أجریت 2.بیاتھا إلى الحقول

المعامالت اإلحیائیة على النبات وبقایا أوراق النباتات التي تبیت تحتھا الحشرات لستة 
%100-80معظم العزالت المختبرة نسبة موت من أفضل العزالت الواعدة. أعطت 

أیام. سوف یتم عرض ھذه النتائج مع المقارنة بین طریقتي المعاملة 10خالل 
اإلحیائیة. 

بواسطة طفیلیات (Thaumetopoea wilkinsoni)التطفل على بیوض حشرة الصندل 
نصر. عفت أبو فخر حّماد وجینيغشائیة األجنحة في غابات الصنوبر في لبنان.

لبنان. ، كلیة العلوم الزراعیة والغذائیة، الجامعة األمریكیة في بیروت، بیروت
247ُجمَع P. brutiaوPinus halepensisفي غابات من الصنوبر

من (Thaumetopoea wilkinsoni)مجموعة بیض من جیل واحد لحشرة الصندل 
ضعت كل مجموعة بیض منفردة . و1999أربع مناطق في لبنان ابتداًء من أیار/مایو 

وفترة %80، رطوبة نسبیة س22في أنابیب اختباریة مقفلة بقطن على حرارة 
بعد إزالة الحراشف عن تجمع البیض، تّم تعداد الیرقات ساعة،12بمعدل ضوئیة

التي فقست من البیض. تم مراقبة طفیلیات البیض یومیاً وقد وضعت في علیبات 
-61.5، فقس منھا حوالي 200البیوض في  الواحد ھو لتصنیفھا. إن معدل عدد

نیسان/أبریل 17حتى %16.0-10.4. أما عدد البیوض المتطفل علیھا ھو 74.1%
. كانت فترة ظھور الحشرات الناضجة للمتطفالت مماثلة بین المختبر والغابة 2000

، سطس/أغقبل وأثناء مدة فقس بیض اآلفة. بدأ ظھور الحشرات في المختبر في آب
م)، 600م)، بلونة (1175في قناط (1999/أكتوبرولاأل، وتشرین /سبتمبرأیلول

. تم تصنیف ثالثة متطفالت غشائیة األجنحة:، على التواليم)300جعیتا وبعبدا (
Ooencyrtus pityocampa،Baryscapus servadeiiوAnastatus bifasciatus أما .

التي كانت نسبتھما O. pityocampaeوB. Servadeiiھمافالمتطفلین األكثر انتشاراً 
. في ، على التواليمن عدد المتطفالت اإلجمالي%67.2-23.3و 32.7-67.6%

و 1999وتشرین األول/أكتوبر 1999بلونة بلغا قمة ظھورھما في أیلول/سبتمبر 
1999بلغا قمة ظھورھما في أیلول/سبتمبر فقدط. أما في قنا2000آذار/مارس 

قمةقد بلغا ففي جعیتا و. 2000نیسان/أبریل 17وفي 2000وكانون الثاني/ینایر 
9وفي 2000وكانون الثاني/ینایر 1999ظھورھما في كانون األول/دیسمبر 

ھذه النتائج على مثابرة أجناس مختلفة من الحشرات الغشائیة تدل . 2000نیسان/أبریل 
األجنحة بالتطفل على بیض حشرة الصندل. 
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تأثیر طور الفریسة والعائل النباتي على نمو وبقاء األطوار غیر الكاملة والخصوبة 
.2محمد أحمدو1رفیق عبود.)Rossi)Clitostithus arcuatusبي العیدحشرة أل
) مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، مركز البحوث العلمیة الزراعیة بالالذقیة، 1(

.سوریة، الالذقیة،جامعة تشرین، كلیة الزراعة) قسم وقایة النبات،2(؛سوریة
Bemisiaدرس تأثیر العائل النباتي وطور الفریسة (ذبابة التبغ البیضاء 

tabaciبي العید حشرة أ) على مدة نمو األطوار غیر الكاملة لClitostithus arcuatus
(Rossi)(Coleoptera: Coccinellidae) . ملفوف، (نباتیةاستخدمت أربعة أنواع

المستخدمة كفریسة، التبغ البیضاء كعوائل لذبابة) وذلكبامیةوصولیاءاباذنجان، ف
بینت النتائج فیما .اإلناثاعتمدت نفس األغذیة لدراسة تأثیرھا على خصوبة وأیضاً 

یخص تأثیر العائل النباتي للفریسة في مدة النمو ونسبة البقاء أن الملفوف كان األفضل 
صولیاء لم یكن مالئماً للتربیة المخبریة للمفترس. اثم الباذنجان، بینما الفیلیھ البامیة

فیما یخص طور الفریسة فقد تبین أن تغذیة الیرقات على غذاء مختلط من بیض 
ى نسبة بقاء وأقصر فترة نمو، كما وجد بأن لیعطي أعالتبغ البیضاء ویرقات ذبابة

(ذبابة التبغ ذا تغذت على بیوض الفریسةإال تضع بیضاً إال إناث حشرة أبي العید
.البیضاء)

العوامل التي تؤثر على التواجد الطبیعي لبعض عناصر مكافحة الحشرات في 
، ابتھاج 1عبد هللا محمد مرسى العدوى.عة في محافظة االسماعیلیةرواألراضي المز

، محمود1حمد علي عیسىأمرتضى ، 3محمد حسین صالح نعیم، 2شفیق الباروجي
) معھد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث 1(. 2طھ الشرقاويو2حسن الحموى

، مصر؛) معھد بحوث أمراض النبات، مركز البحوث الزراعیة2(، مصر؛الزراعیة
، مصر.) معھد بحوث األراضي والمیاه والبیئة، مركز البحوث الزراعیة3(

ات ومحاصیل واعة خضررومن حقول مزعینة تربة عشوائیاً 648تم جمع 
سماعیلیة، اختبرت العینات للكشف عن حقلیة وأشجار فاكھة في محافظة اإل

في التربة باستخدام حشرة عناصر مكافحة الحشرات الحیویة التي تتواجد طبیعیاً 
Tenebrio molitor .كطعم حشري لھذه العناصر مع دراسة العوامل المؤثرة فیھا

.من العینات التي فحصت%24.07یة في أوضحت التحلیالت وجود العناصر الحیو
تحت المحاصیل ،%53.8بنسبةكذلك وجدت ھذه العوامل تحت أشجار الفاكھة 

سم 5-0على عمق %15.4وتحت محاصیل الخضر بنسبة %30.8الحقلیة بنسبة 
ن النسبة المئویة لتواجد الفطریات أاتضح .وتحت المجموع الخضري ألشجار المانجو

بلغت والنیماتودا المتطفلة على الحشرات %19.2بلغتالحشراتالمسببة ألمراض 
بنسبة كما وجدت مسببات أخرى غیر معروفة تسبب موت الحشرات ،69.7%
في المناطق الخمسة %8.4بنسبة Beauveria bassianaوجد الفطر . 11.1%

ة بنسبMetarhizium ansopliaeالمختبرة عدا منطقة التل الكبیر، بینما وجد فطر 
لكنھ لم یتواجد في منطقتى االسماعیلیة وفاید. وجدت النیماتودا المتطفلة على 10.8%

Heterorbditisالحشرات من جنس  spp. والتي صاحبھا الفطرFusarium spp.
مصحوبة %10المختبرة. كما وجدت بنسبة الخمسة مناطق الفي %59.7بنسبة 

خرى ما العوامل األأاالسماعیلیة، وشرقببكتریا (لم یتم تعریفھا) في منطقتى القنطرة
التل الكبیر. أثر نوع التربة في وغیر معروفة، وجدت في كل من القنطرة غرب

النسبة المئویة لتواجد عوامل المكافحة الحیویة ولم یؤثر في تواجدھا نفسھ، وجد الفطر 
Beauveria bassianaد الفطر في عینات التربة الغنیة بالمواد العضویة. بینما وج

Metarhizium ansopliae بأعلى نسبة في األراضي الطینیة والتي قلت فیھا نسبة
لم توجد عالقة واضحة بین تركیب التربة الكیماوي وتواجد ،النیماتودا إلى حد كبیر

Beauveria bassianaبالنسبة لتأثیر المبیدات المختبرة على نمو فطر ھذه العوامل.
"نابو"لتثبیط النمو مبید الحشائش حداثاً إمبیدات العلى أن أوضحت التجارب أ

و"سیلیكرون"والمبیدان الحشریان "سومى ایت"و"توبسین"والمبیدان الفطریان 
-92.2یتراوح ما بین فلقد سببت نقصاً " نیماكور"والمبید النیماتودي "اكتیلیلك"

جاالنت "ید الحشائش ومب"الریدومیل"و"توباز"في حین المبیدان الفطریان .96.5%
یتراوح بین متوسطاً أحدثا تأثیراً "فایدیت وفیوردان"والمبید النیماتودي "وسنكور

على نمو الفطر كان الكبریت المبیدات تأثیراً قلفي نمو الفطر. أنقصاً 72.2-83.3%
في نمو الفطر. أحدثت نقصاً %42.7"انجالروبی"دث حبینما أ%55.6حیث سبب 
ثیر مثبط على نمو الفطر أأعلى ت"بسین وفایدیت وسنكور وفیوردانتو"المركبات 

Metarhizium ansopliae ن أفي النمو، في حین نقصاً %94.4-91.1تراوح بین
في النمو سببت نقصاً "توباز وجاالنت ونیماكور وسومي ایت وسیلیكرون"مبید 

قل المركبات أت كان"أكتیلیك وروبیحان ونابو"أما مبیدات %77.7-72.2تراوحت 
لم یكن لھما تأثیر یذكر على "الكبریت وریدومیل"ما أ) %66-34.2على نمو (تأثیراً 

سیلیكرون "نمو الفطر. أحدثت المبیدات النیماتودیة المختبرة والمبیدان الحشریان 
ن باقي أفي حین %94.6-90.3أعلى نسبة موت للنیماتودا تراوحت بین "وأكتیلیك

.%21.6-11.3بین تراوح ة كان لھا تأثیر منخفض المركبات المختبر

Pseudomonas fluorescensآلثار اإلیستوباتولوجیة للبكتیریا من النوعا
(Pseudomonadacae)بنیة الجھاز الھضمي للجراد الصحراوي على

)gregariaSchistocerca()Orthoptera: acrididae.(عتیقة بن 1نیة طاییلغ ،
) قسم 2معھد الفالحة، جامعة البلیدة، الجزائر؛ () 1(. 2ومانجي متیشو بھیة د1ریمة

علم الحیوان، المعھد للعلوم الزراعیة، الحراش الجزائر.
یتطرق البحث إلى دراسة اآلثار اإلیستوباتولوجیة لبنیة الجھاز الھضمي لیرقات 

كتیریا لمصابة ببا(Schistocerca gregaria)من الطور الخامس للجراد الصحراوي 
كما یتم إلقاء الضوء على البنیة التشریحیة .Pseudomonas fluorescensمن نوع 

وحظ من خالل الدراسة اختالل في توضع النسیج لواإلستولوجیة لھذا العضو. 
الطالئي المعوى، انفصال خالیا ھذا النسیج عن بعضھا البعض مع تمزق الغشاء 

ما تبین أن البكتیریا أحدثت تفكك في كالبیریتروفي على مستوى المعي األوسط. 
العضالت المخططة الدائریة حضوصاً على مستوى المعي الخلفي واألمبیوال.

Nipaecpccus vastator)مالحظات عن طفیلیات الكالسید على البق الدقیقي 
Maskel)(Homoptera: Pseudococcidae)محمد صالح عبد .في العراق

.طبیعي، جامعة بغداد، بغداد، العراقمتحف التاریخ ال. الرسول
من طفیلیات الكالسید تعود لعوائل مختلفة من رتبة تم تسجیل أربعة عشر نوعاً 

خمسة ،في العراق(Nipaccoccus vastator)جنحة على البق الدقیقي غشائیة األ
،Anagyrus abdulrassouli ،A. divericornisأنواع منھا طفیلیات أولیة وھي:

A. dactylopii ،A. Pseudococci وA. bohemani عائلة)Encyrtidae.( اما باقي
قرب ما تكون طفیلیات ثانویة على طفیلیات البق الدقیقي الرئیسیة أاألنواع فھي 

Achrysopophagus ioوھي: Encyrtidوخاصة التي تعود لمجموعة 
ChiloneuryusوA. aegyptiacusو sp.وProchiloneurus aegyptiacus عائلة)

Encyrtidae ( وTetrasticus sp عائلة)Eulophidae و (Pachyneuron sp. وھذا
Hubrocytusو، P. crassiculmeن یكون أالنوع من المحتمل  sp. عائلة)

Pteromalidae ( وChartocerus kurdjumovi عائلة)Signiphoride و (Marictta
picta عائلة)Aphelinidae(.لنوع ن اأA. abdulrassouli یسجل ألول مرة على البق

وسع ألھو األكثر سیادة واA. dactylopiiفي حین كان النوع N. vastatorالدقیقي
في العراق.نتشاراً إ

دراسة عوامل الموت لصانعة أنفاق أوراق الحمضیات/الموالح على اللیمون في 
) كلیة 1. (2یق محمد مصطفىوتوف1مازن أحمد عطیاتالغور األوسط في األردن.

، الشوبك، 71911، رمز بریدي 5الشوبك الزراعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، ص.ب. 
) قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، 2األردن؛ (

األردن.
أجریت تجربة حقلیة في منطقة الغور األوسط على أشجار لیمون صنف یوریكا 

،  وذلك 1999و أیار/مایو لعام 1997لفترة الواقعة ما بین  آذار/مارس لعام في ا
بھدف تحدید عامل الموت لصانعة أنفاق أوراق الحمضیات/الموالح. أظھرت نتائج 
الدراسة بأن التطفل قد لعب الدور األكبر في تقلیل أعداد یرقات صانعة أنفاق أوراق 

وع من التطفل على یرقات العمر األول الحمضیات/الموالح. ھذا ولم یالحظ أي ن
ومعظم التطفل لوحظ على یرقات العمر الرابع نتیجة كل من التطفل الفعلي (وضع 
بیوض)، التغذیة على المتطفل وثقب المتطفل دون تغذیة. كما لعب اإلفتراس دوراً 

ي ھاماً في التقلیل من أعداد یرقات صانعة أنفاق أوراق الحمضیات/الموالح، وخاصة ف
فترة الربیع بواسطة أسد المّن وفي فترة الخریف بواسطة العناكب. لم یكن للعوامل 
الجویة (الحرارة والرطوبة النسبیة) دوراً ھاماً في التقلیل من أعداد یرقات صانعة 
أنفاق أوراق الحمضیات/الموالح. ھذا ولم یكن لجمیع العوامل السابقة الذكر أي دور 

د عذارى صانعة أنفاق أوراق الحمضیات/الموالح.فاعل في التقلیل من أعدا

فوزي ،1عدوان شھاب.دور طیور البوم في المكافحة الحیویة للقوارض في سوریة
) قسم وقایة النبات، مدیریة البحوث 1. (3كازیمیرز كوفالسكيو2أحمد داود،2سمارة

ات، كلیة ) قسم وقایة النب2(؛، دمشق سوریة113ص.ب ،العلمیة الزراعیة، دوما
) معھد التصنیف ودراسة تطور 3(؛الزراعة جامعة دمشق، دمشق، سوریة

الحیوانات، األكادیمیة البولونیة للعلوم، كراكوف، بولونیا. 
سوریةأجریت ھذه الدراسة لتحدید أنواع القوارض وانتشارھا في أراضي 

قیَّات التي ولتقییم دور طیور البوم كأعداء طبیعیة للقوارض. تبین من دراسة اللُ 
یطرحھا البوم عن طریق الفم، بعد ھضم الفریسة داخل المعدة، أن الثدییات الصغیرة 

14وخاصة القوارض تشكل مصدر الغذاء الرئیس لطیور البوم، وقد أمكن تصنیف 
نوعاً من القوارض تتبع لخمس فصائل في لقیات البوم من مختلف مناطق القطر ھي: 

مستر الذھبي السوري، الھامستر الرمادي (المھاجر)، فأر الحقل االجتماعي، الھا
الطرطر الھندیة، الفأر المنزلي، الجرذ النرویجي، الجرذ األسود، النیسوكیا، جرذ 

، الیربوع الفراتي، (Meriones crassus)الرمل، وجرذ الرمل اللیبي، والنوع 
لھمھا البوم حسب والیربوع الصغیر، والخلد (أبو عمایة). یختلف عدد الفرائس التي یت

فرد. أوضحت 2.151.29أفراد یومیاً وبمتوسط مقداره 7-1الحجم ویتراوح من 
Microtus)نتائج دراسة نسب عظام الجمجمة في اللقیات أن فأر الحقل االجتماعي 

socialis) ھو النوع السائد في معظم مناطق القطر الزراعیة في حین ینعدم وجوده
Mus)رقیة ومناطق الحماد، یلیھ من حیث النسبة الفأر المنزلي في لقیات المناطق الش

musculus) ثم جرذ الرمل(Meriones trestrami) تشكل ھذه الدراسة مساھمة .
. سوریةإضافیة في معرفة التنوع الحیوي للقوارض وتوزعھا الجغرافي في أراضي 

Amblysieusاإلنتاج الكمي على مدى واسع للمفترس االكاروسي  swriskii
بتربیة كل منھما على العنكبوت األحمر Stethorus gilvifronsوالمفترس الحشري 

حسین محمد اسماعیل في الصوب الزراعیة.(Tetranychus urticae)العادي 
ارعش،وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعیة، معھد بحوث وقایة النباتات. ابراھیم

.مصر،الجیزة،الدقي،نادي الصید
والمفترس الحشريA. swriskiiكاروسي نجح اإلنتاج الكمي للمفترس األ

S. gilvilronsعة كعائل والخضراء المزرءصولیاامن خالل اإلنتاج المكثف لنبات الف
نباتي لتربیة العنكبوت األحمر العادي كفریسة للمفترسات دخل الصوب 

من الفریسة دفیئات خالیة،اءإلى ثالثة أجزدفیئات، وقد قسمت ال/الدفیئاتالزراعیة
عدت لإلنتاج الكمي ادفیئاتعدت لتربیة الفریسة بأعداد كبیرة، وادفیئات، وتماماً 

للمفترس االكاروسي والحشري والسابق ذكرھما، وذلك لضمان استمراریة الحصول 
بلغ انتاج المفترس األكاروسي .كاروسيطوال الموسم األءصولیااعلى نباتات الف

بینما كان اإلنتاج الكمي ءصولیااون مفترساً خالل الدورة الزراعیة األولى للفملی12.8
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ملیون مفترس حشري، وقد أجریت ھذه الدراسة ألن كفاءة 7.9للمفترس الحشري 
یومیاً ویمكن فرداً 12إلى 8كاروسى االفتراسیة عالیة وتتراوح بین المفترس األ

والربیع حیث ال یستطیع أن یتحمل اطالقھ على زراعات الخضر في فصلي الشتاء
بینما یمكن إنتاج المفترس الحشري بأعداد كبیرة خالل س30ºدرجة حرارة أعلى من 

فصلي الربیع والصیف الطالقھ على زراعات الخضر والفاكھة في فصلي الصیف 
فرداً في الیوم الواحد مع 95والخریف ألن كفاءتھ االفتراسیة عالیة قد تصل إلى 

ویالحظ أن ھذین النوعین من المفترسات س.35ºرجة حرارة أعلى من تحملھ لد
یعتبران من أھم األعداء الطبیعیة للعنكبوت األحمر العادي وبذا یمكن استخدامھما في 

برنامج المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعیة.

Bacterocera (Dacus)الحصر والوفرة الموسمیة لمتطفالت ذبابة ثمار الزیتون
oleae Gmel(Diptera:Trypetidae)أحمد حسین الھنیدي، عزیزة . ي مصرف

معھد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث .حمد الخواصأمصطفى وحسن عمر 
.جامعة القاھرة، الجیزة، مصر،كلیة العلومو؛الزراعیة، الجیزة، مصر

نواع ھة في مصر والتي تصاب بعدید من أمالزیتون من المحاصیل الدیع
Bacterocera (Dacus)  oleaeاآلفات الحشریة، أھمھا ذبابة ثمار الزیتون  Gmel

(Diptera: Trypetidae). أجریت الدراسة بغرض حصر ودراسة الوفرة الموسمیة
لمتطفالت اآلفة في مصر. جمعت عینات دوریة من الثمار المصابة باآلفة على مدى 

لحین ختبرالثمار المصابة تحت ظروف المحفظت.1998و 1997عامیین متتالیین 
ةسفر الحصر عن تسجیل ثمانیأ.خروج الحشرات الكاملة من المتطفالت

أنواع من المتطفالت على األطوار غیر الكاملة من الذبابة (الیرقات والعذارى) تتبع 
Cyrtoptyx latipes: وھيHymenopteraجنحة رتبة غشائیة األ R ،Cyrtoptyx sp. ،

Eupelmus sp. ،Eurytoma sp. ،Eurytoma martelli ،Macroneura sp.،
Pnigalio agraules W. وOpius concolor S.. السبعة األولى ألول نواعاألسجلت
من المتطفالت في الثمار الغضة، بینما ةالثمانینواعاألمرة في مصر، سجلت 

نواع خالل الفترة من سجلت كل األ، وسجلت ستة منھا فقط في الثمار المتساقطة
38.9بلغ متوسط نسب التطفل.في العامینتشرین الثاني/نوفمبر–تموز/یولیو

.على التوالي، O. concolorو P. agraulesبالمتطفلین%10.8و 

Aphytis chrysombphaliكطفیل فعال لمكافحة الحشرات القشریة في مصر .
بق الدقیقي، معھد بحوث وقایة النباتات، شعبان عبد ربھ. قسم الحشرات القشریة وال

مركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة، الدقي، جیزة، مصر.
Aphytis chrysomphaliیعد الطفیل (Mercet) من الطفیلیات الھامة في

مكافحة بعض أنواع من الحشرات القشریة في مصر.  تم عمل حصر لھذا الطفیل في 
. تبین من الحصر أن ھذا 1999-1997ترة مابین أماكن متفرقة في مصر خالل الف

Aonidiella aurantiiالطفیل یتطفل على خمس أنواع من الحشرات القشریة وھي:
(Maskell) ،Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) ،Leidosaphes beckii

(Newman)،Lindingaspis floridana Ferries وParlatoria ziziphi (Lucas). .
–1998الوفرة الموسمیة لھذا الطفیل خالل الفترة من حزیران/یولیو درست

في أربع محافظات في مصر وھي الفیوبیة والجیزة والغربیة 1999حزیران/یولیو 
وكفر الشیخ.  وقد تراوحت أعلى نسبة تطفل لھذا الطفیل على الحشرات القشریة سابقة 

ا الطفیل من الطفیلیات الھامة ، ومن خالل ھذا العمل اتضح أن ھذ%43-7الذكر بین 
Aفي مكافحة aurantiiوC. dictyospermi.في مصر

Eutogens punctataدراسة حیاتیة ومعدل االفتراس للحلم المفترس 
(Chyeletidae:Prostimata) من حلم الغبارOligonychus afrasiaticus

(Acar: Acaridae) والحلمTyrophagus sp.(Acariforms
Tetranychidae)..عمران أبو صالح، لیبیا

المتواجد على أشجار نخیل التمر في E. punctataتمت تربیة الحلم المفترس 
المناطق الجنوبیة من الجماھیریة مخبریاً، حیث تمت دراسة األطوال المختلفة 

.Oوكذلك معدل االفتراس الیومي والكلي من حلم الغبار  ajrasiaticus والحلم
Tyrophegus sp التي تمت تربیتھما مخبریاً على بیئة صناعیة.  ھذا وقد استغرقت

أیام فیما سجلت األعمار الیرقیة Epunctata4-5فترة حضانة البیض للحلم المفترس 
أیام، على التوالي 6-4و 6-5أیام.  وقد استغرق طور الحوریات األولى والثاني 3- 2

د بأن ھذا المفترس لھ قدرة عالیة على االفتراس س.  وج2º±25عند درجة حرارة 
في جمیع أطواره ما عدا الطور الیرقي الغیر متغذي الذي سجل ألول مرة في ھذه 
الدراسة.  كانت معدالت االفتراس الیومي لطور الحوریة األول،  الثاني، والطور 

فرد، على التوالي.11-9و 8-7، 6-4، 5-3البالغ للذكر واألنثى 

. محمد بن مسلم النیماتودا الممرضة للحشرات في منطقة النجد سلطنة عمانحصر 
سلطنة ،وزارة الزراعة والثروة السمكیة،ھبیس.  محطة البحوث الزراعیة بصاللھ

عمان. 
بحكم أھمیة النیماتودا الممرضة للحشرات في مجال المكافحة الحیویة ونظراً 

ونة األخیرة، فكان ال بد قائماً بذاتھ في األلتطور البحث في ھذا المجال لیصبح علماً 
من معرفة أنواع النیماتودا الممرضة للحشرات في مواقع مختلفة وعلى محاصیل 

تسجیل المالحظات . تم كم شمال مدینة صاللھ160، منطقة النجدفيزراعیة مختلفة 
ص حرارة التربة والنبات المزروع وخصائدرجة حموضة التربة، درجة من ناحیة

أنواع من النیماتودا 3التربة وتاریخ أخذ العینة. أظھرت نتائج الحصر عن وجود 
الممرضة للحشرات عزلت في مختبر بحوث المكافحة الحیویة بصاللھ وھي 

Heterarhabditis bacteriophora ،Heterorhabditis sp. وSteinernema sp. تم .
ى بالطریقة التقلیدیة لإلنتاج الداخلي إكثار ھذه األنواع على یرقات دودة الشمع الكبر

في س26-22وباستخدام المصیدة المائیة للعالم "ھویت" على درجة حرارة من 
أولیة على ظروف تخزین وفعالیة ھذه األنواع خبریة . أجریت تجارب مختبرالم

أفضل في تحمل H.. bacteriophoraكعامل حیوى. من حیث التخزین، كان النوع 
حیث احتفظت أطوار الحداثة لھذا النوع بحیویتھا لمدة إحدى عشر ظروف التخزین

Steinernemaالنوعیلیھس،8-5شھر داخل محلول ماء مقطر على درجة حرارة 
sp. لمدة أربعة أشھر ثمHeterorhabditis sp. ثالثة أشھر، وقد تم اختبار فعالیة

یرقة لدودة 17ورق القطن، و یرقة لدودة20المتحصل علیھا بمعاملة الثالثةاألنواع
الخضراء، ویرقة واحدة لحفار ساق التین وذلك بقطرات قلیلة من المعلق المائي 
للنیماتودا. أدت النتیجة إلى موت الیرقات المستھدفة وظھور أعراض اإلصابة علیھا 

،بعد یوم واحد من المعاملة وبعد أربعة أیام تم تشریح عدد من الیرقات الحشریة المیتة
من خالل ذلك تم مالحظة النیماتودا في األطوار المتقدمة تمأل التجویف الداخلي 

للیرقات الحشریة. 

محّمد الحبیب بن .الفطور الممرضة المرتبطة بخنافس قلف الصنوبریات بتونس
المعھد الوطني للبحوث في ) 1. (3و فرنسوا لیوتیي2عبد الرحمان جرایة، 1جامع

المعھد ) 2(؛ أریانة، تونس10،2080یاه والغابات، ص.ب.الھندسة الریفیة والم
حي المھرجان، 1082شارع شارل نیكول،43الوطني للعلوم الفالحیة بتونس،

، 6759،45067جامعة أورلیون، مخبر بیولوجیا األشجار، ص. ب.) 3(؛ تونس
، فرنسا.2أورلیون سدیكس 

حول خنافس قلف 1995في إطار الدراسة الشاملة التي انطلقت منذ 
لفطور الممرضة  المرتبطة اتحدید أنواع حول تركز اإلھتمامالصنوبریات بتونس، 
. تّم Orthotomicus erosusوTomicus piniperdaھما بنوعین من الخنافس

Leptographium wingfieldii: ھيتشخیص ثالث أنواع من الفطور الممرضة
Ophiostomaو  minusمرتبطان بـTomicus piniperda وOphiostoma ips

یوجد اختالف في كثرة (نسبة تواجد الفطر) كل . Orthotomicus erosusـ مرتبط ب
L. wingfieldiiنوع من الفطور في مختلف الكشوفات ومراحل تطور الحشرة الكاملة: 

).1.5-15%(O. ipsو ) 2-9%(O. minus) و4.25%(

مرض ذبول العدسإزاءTrichoderma harzianumالقدرة التضادیة لفطر 
Fusarium oxysporumالذي یسببھ الفطر الوعائي  f.sp. lentis.خضر بلعبید ل

،محمد حفصي. مخبر تحلیل األنظمة البیولوجیة والجیوماتیك، جامعة معسكرو
الجزائر. ،)29000معسكر (، 763ص.ب 

Fusarium oxysporumیعتبر مرض ذبول العدس الذي یسببھ الفطر  f.sp.
lentis ًمن أخطر األمراض التي تصیب العدس في منطقة الغرب الجزائري مسببا

خسائر اقتصادیة ھامة. تعد الطرق التقلیدیة كتعقیم البذور ورش المبیدات وغیرھا غیر 
فعالة في مكافحة ھذا المرض؛ من أجل التقلیل من أضرار المرض ھدفت ھذه الدراسة 

مختبریاً T. harzianumالعامل الممرض باختبار القدرة التضادیة لفطر  إلى مكافحة
على مستوى أطباق بتري وعلى مستوى النبات النامي في أصص تحوي تربة ملوثة 

منع نمو الفطر الممرض T. harzianumبالفطر الممرض. بینت النتائج أن الفطر 
ي، كما ثبت أنھ ال یؤثر على وأحدث لھ تثبیطاً بداللة معنویة في الوسط االصطناع

.Tنسبة إنبات بذور العدس على مستوى األطباق؛ بینما أدى وجود الفطر 
harzianum في تربة األصص إلى تحفیز نمو المجموع الخضري والجذري لنبات

العدس، وقلل من نسبة الذبول في التربة الملوثة بالفطر الممرض. تشیر النتائج 
نیة استخدام ھذا الفطر بنجاح في المكافحة اإلحیائیة للذبول المتحصل علیھا إلى إمكا

الوعائي للعدس.

سعید عبد هللا باعنقود، قسم .ھم اآلفات الزراعیة في الیمنھمیة األعداء الطبیعیة ألأ
،6172ص.ب ،وقایة النبات، كلیة ناصر للعلوم الزراعیة، جامعة عدن، خورمكسر

.عدن، الجمھوریة الیمنیة
نتائج الدراسة المسحیة لألعداء الطبیعیة لآلفات الزراعیة الرئیسیة في شارت أ

والنمل وذباب السیرفید المنّ سدأوالخنافس الجوالة ون مجموعات الدعاسیقأالیمن إلى 
والبق المفترس والدبابیر المفترسة تشكل معظم المفترسات لآلفات الزراعیة في حین 

كما ،ئیة األجنحة والذباب أھم أنواع المتطفالتتشكل الطفیلیات التابعة لرتبتي غشا
دراسة مقارنة بین تربیة . تمت أیضاً إلى األعداء الطبیعیة المستوردةبحثتطرق ال

ساق الدراق لمكافحة حشرة منّ Pauesia antennataاطالق المتطفل 
Pterochlorodies persicae الذي صرفت الدولة وشركات المبیدات آالف الدوالرات

، وھذاصرف في تربیة واطالق الطفیلمریكیاً أن دوالراً أوكانت النتیجة ،كافحتھلم
.دوالر صرف في عملیات المكافحة الكیماویة لھذه اآلفة17-11وفر قرابة 

Hyperaspis politaدراسات بیولوجیة على المفترس  Weise
(Coleoptera: Coccinellidae) للبق الدقیقي الكرويNipaecoccus viridis

(Newstead)معتصم حداد وثابت عالوي. قسم البستنة ووقایة النبات، .في األردن
كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة،عمان، األردن.

بي العید من األعداء الحیویة أمن عائلة Hyperaspis politaیعتبر المفترس 
Nipaecoccus)المرافقة للبق الدقیق الكروي  viridis).الطور ودورة تم بحث

25على درجتي الحرارة البق الدقیقي الكرويعلىH. politaالحیاة واالفتراس للعدو 
وقد تم تربیة المفترس %80-60والرطوبة النسبیة كانت تتراوح ما بین س30ºو

فترة الحضانة لبیوض أخذتعلى البق الدقیقي المربى على درنات البطاطا/البطاطس.
اخذت فترة على التواليس،30ºو25یوماً على درجتي الحرارة 5.2و 7.8المفترس 

7.96و2.58، 2.33، 4.11التطور لألعمار الیرقیة األول، الثاني، الثالث والرابع 
على س،30ºو 25یوماً على درجتي الحرارة 3.60و1.53، 1.24، 1.93یوماً و 
2.77یوماً و12.06و3.36خذ أالطور ما قبل العذراء والطور العذري التوالي.

معدل المجموع الكلي على التوالي.س،30ºو 25یوماً على درجتي الحرارة 7.78و
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40.34من الوقت الالزم ابتداء من وضع البیض وحتى خروج الحشرات الكاملة كان 
على التوالي، بینما دورة الجیل س،30ºو 25یوماً على درجتي الحرارة 24.16و 

25یوماً عند درجتي الحرارة 26.36و 44.45یضة إلى بیضة) اخذت الكاملة (من ب
یوماً ومعدل 141.01و 212.6استمرت فترة وضع البیض على التوالي.س،30ºو 

بیضة على درجتي الحرارة 9و 6.3عدد البیوض الیومیة الموضوعة لكل أنثى كانت 
261.71ا الذكور على التوالي. معدل الفترة الزمنیة التي تعیشھس،30ºو 25
یوماً على درجتي الحرارة 160.1و 266.6یوماً بینما كانت اإلناث 157.4و 

على التوالي.السابقة، 

ھالة الخیمي الحوراني،.یرقات في األردنلقاتلة لالBacillusعزل وتعریف بكتیریا
، األردن.عمان،الجامعة األردنیةكلیة الزراعة،. أحمد كاتبة بدرو

عیناتمن في األردنBacillusعزلة من البكتیریا مائة وثالثونل تم عز
من التربة، الماء، الطین، أوراق النبات المصابة، الحشرات المیة، ومخلفات مختلفة 
ساعة72-24. وقد فحصت سمیتھا لیرقات البعوض  بتعریض الیرقات لمدة الدواجن

عزالت كانت سامة المن %21.7أنبینت النتائجس.1º±24وعلى درجة حرارة 
تراكیز تراوحت ) بCulex)Culex pipiens molestusلیرقات البعوض من الجنس 

سامة لیرقات %12.5بینما كانت  .مل/جرثومة حیة10104.8إلى 5101.1بین
تراكیز تراوحت بین) وبCuliseta)Culiseta longiareolataالبعوض من الجنس 

7101.2910ى إل11.قتلت عزالتالمن %24.6كما تبین أن .مل/جرثومة حیة
9102.4إلى8101.1تراوحت بینیرقات ذبابة الفاكھة بعد تعرضھا لتراكیز 

1±25على درجة حرارة مل/جرثومة حیةº العزالتس. ولدى تعریف
بأنھا لیة تبین للیرقات بالطرق الشكلیة واالبیوكیماویة والمصقاتلة الالمحلیة البكتیریة

Bacillus: التالیةتتبع األنواع thuringiensis kurstaki (H3a, 3b, 3c)،
Bacillus thuringiensis thuringiensis (H1) ،Bacillus sphaericus (H5a, 5b) ،

B.sphaericus (H6) وB. sphaericus (H9a, 9b) باإلضافة إلىBacillus cereus ،
Bacillus brevis وBacillus megaterium.

Aphelinus gossypiiطفبلمعدل الزیادة الفعلي لل (Temberlack) المتطفل على
Aphis gossypIi)مّن البطیخ  Glover).لینا ارشید عند درجات حرارة مختلفة

وثابت عالوي. قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان 
، األردن.11942

عدواً Aphelinus gossypii(Hymenoptera: Aphelinidae)ر المتطفلیعتب
Aphis gossypii)واعد في المكافحة البیولوحیة لمّن البطیخ  Glover) وقد تم تحدید ،

فترة الحیاة، الخصوبة، فترة التطور ومعدل الزیادة الفعلي في المختبر على ثالث 
كعائل. كان معدل الخصوبة للمتطفل درجات حرارة مختلفة وباستخدام مّن البطیخ

س، على 30ºو 25، 20مومیاء عند درجات الحرارة 21.1و 82.2، 107.9
عند %26.2، و %20، %26التوالي، وكانت نسبة الموت بین األطوار الكاملة 

س 20ºدرجات الحرارة السابقة، على التوالي. وكانت فترة حیاة االنثى أطول عند 
س. 30ºیوم عند 2.7س و 25ºیوم عند 10.23بینما كانت یوم15.1حیث بلغت 

ورغم أن معدل الزیادة الفعلي للمتطفل كان أقل بقلیل من مثیلھ لمّن البطیخ، ولكن 
بسبب عادة تغذي المتطفل على المّن فإن معدل القضاء على العائل أصبح أكبر، 

افحة مّن البطیخ.وبالتالي یمكن أن یكون ھذا المتطفل إضافة قیمة في برامج مك

Clitostethus arcuatusعلى الخنفساء دراسات بیولوجیة (Rossi)
(Coleoptera: Coccinellidae)كمفترس لذبابة الخروع البیضاء

(Trialeurodes ricini Misra)(Homoptera: Aleyrodidae). حازم كاظم
الزراعة، الجامعة . قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة ثابت فریق عالويوقطوس

األردنیة، عمان، األردن.
كمفترس Clitostethus arcuatusالخنفساءتم إجراء دراسات بیولوجیة على

3.14و 4.69وجد أن فترة حضانة بیض المفترس كانت . لذبابة الخروع البیضاء
. كان لدرجة على التوالي،س301ºو س251ºدرجات الحرارةعلىاً یوم

بلغفي طول مدة تطور أعمار المفترس. وقد ر الذبابة البیضاء أثراً الحرارة وطو
معدل فترة التطور الكامل عند تغذیة المفترس على بیض، عمر أول، عمر ثاني، عمر 

على اً یوم15.52و14.39، 17.7، 13.14ثالث ورابع لذبابة الخروع البیضاء 
، 13.96، 9.47ت فقد كانس30. أما على درجة حرارة س25ºدرجة حرارة

نسبة البقاء الكلیة عند تغذیة یرقات المفترس على بلغات . اً یوم11.87و12.15
، 8.33بیض، عمر أول، عمر ثاني، عمر ثالث ورابع لذبابة الخروع البیضاء  

على درجة حرارة . بینماس25على درجة حرارة %74.19و70.96، 65.63
30وجد أن معدل االستھالك الكلي لیرقات . %77.78و76، 72.73، 84كانت س

المفترس عند تغذیتھا على بیض، عمر أول، عمر ثاني، عمر ثالث ورابع لذبابة 
وحدة لكل یرقة 225.09و3338.18، 1161، 809.37الخروع البیضاء كان 

، 1249.5، 749.48فقد كانت س30º. أما على حرارة س25مفترس على حرارة 
لكل یرقة مفترس. تم قیاس الزمن الالزم وحدة 217.24و523.32

الستھالك كل طور من أطوار الذبابة البیضاء لكل عمر من أعمار یرقات 
كان لدرجة الحرارة وطور الذبابة البیضاء وجنس المفترس تأثیر واضح المفترس.

على معدل استھالك المفترس. استھلكت إناث المفترس كمیة أكبر من الذكور عند 
العوامل السابقة على معدل طول فترة حیاة المفترس أثرتصلین. كماتربیتھما منف

س، 30ºعنھا علىس25ºفمعدل طول فترة الحیاة كان أطول على درجة حرارة 
كذلك كان أطول عند تربیة المفترس على بیض عنھا عند تربیتھ على أي غذاء آخر.  

لب كانت فترة الحیاة معدل طول عمر اإلناث كان أكبر منھ في الذكور، وفي الغا
للجنسین أطول عند تربیتھما معاً عنھا عند تربیتھما منفصلین.  أطول معدل فترة 

باستعمال بیض س25ºلإلناث على درجة حرارة اً یوم108.3یاة لمفترس كانت ح
للذكور على درجة اً یوم42.2الذبابة البیضاء كغذاء، بینما كان أقصر معدل فترة حیاة 

ستعمال أعمار الذبابة البیضاء الیرقیة الثالث والرابع كغذاء.  معدل واس30ºحرارة 
س، على 30ºو 25على درجة حرارة اً یوم6.4و 9.6فترة ما قبل اإلباضة كانت 

و 393.5. معدل خصوبة إناث المفترس تأثرت عكسیاً بدرجة الحرارة وكانت التوالي
النسبة الجنسیة التوالي.س، على30و 25بیضة/أنثى على درجة حرارة 326.2

.  بینت التجارب أن العسل كان مالئماً أكثر من حبوب اللقاح كغذاء 1:1كانت تقریباً 
30.4، 43.7للمفترسات الكاملة حیث كان معدل طول حیاة المفترس (أنثى، ذكر) 

على حبوب اللقاح. كما بینت أن المفترسات اً یوم3و3.4على العسل بینما كان اً یوم
لكاملة ال تستطیع تحمل درجات الحرارة المنخفضة.ا

على دودة Beauveria bassianaتأثیر مبیدان حیویان تجاریان یحتویان على الفطر 
، 1حسین یسرىخبریة. تحت الظروف الم)Spodoptera littoralis(ورق القطن 

)1. (2بدریة إبراھیم االسناوىو2رفعت مصطفى شریف،2العیداروس أحمد جمعة
، مركز البحوث الزراعیة، محطة البحوث الزراعیة باإلسماعیلیة، قسم وقایة النبات

یق، مصر.جامعة الزقاز،كلیة الزراعة،قسم وقایة النبات)2(مصر؛ 
وقایة النبات ومزرعة محطة ختبربمخبریةلمالحقلیة اأجریت ھذه التجربة 

/البطاطسع بالبطاطاوزرالبحوث الزراعیة باإلسماعیلیة حیث تمت معاملة حقل م
یحتویان على الفطر الممرض للحشرات )Bioflyو RL-Naturalis(بمبیدان حیویان

Beauveria bassiana،تر ماء وتم یمل/ ل2، 1، 0.5كیزاحیث تم الرش بثالث تر
وتم تغذیة یرقات دودة ورق ،أیام5خرى األرشة والبین ،تكرار الرش ثالث مرات

وكذلك ،تم تقدیر أعداد الیرقات المیتة.على األوراق المعاملةالقطن (عمر ثان) 
واستكمال دورة الحیاة. وقد استخدم الظھور يفشلت فيعذارى الیرقات المعاملة والت

فشل للتأكد من أن سبب موت الیرقات المعاملة أو Koch’s Postulatesاختبار كوخ
سبب ياإلصابة بالفطر ولیس ألالعذارى ناتج من تأثیرخروج الحشرات الكاملة من 

أظھر سمیة عالیة أكبر من Bioflyوقد أوضحت النتائج أن المستحضر آخر.
العشرة أیام األولى بعد المعاملة إال أن مستحضر يفRL-Naturalisالمستحضر 

RL-Naturalisأطول من يأظھر تأثیر متبقBioflyالعذارى ي. وحدوث التشوھات ف
كان یعتمد على Bioflyاستكمال دورة الحیاة بتأثیر مستحضر يوالیرقات وفشلھا ف

المستحضر.يالتركیز المستخدم ویمكن أن یعزى إلى تواجد سموم فطریة ف

Glomus mosseae(تأثیر فطر االندومایكورایزا Gerd & Trappe على الذبول في (
لیة الزراعة، جامعة ) قسم اإلنتاج النباتي، ك1. (2حمد الردادوأ1وفق كراجھمالزیتون.

) قسم البستنة ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة 2(؛مؤتة، الكرك، األردن
األردنیة، عمان، األردن.

لمكافحة الذبول mosseaeGlomusاستخدمت في ھذه الدراسة عزلة من فطر 
الفیرتیسیلیومي في الزیتون تحت ظروف البیت الزجاجي. كانت األوزان الطازجة 

مجموعین الخضري والجذري في أشتال الزیتون التي تم إحداث العدوى فیھا بكلي لل
Verticillium dahliaeالفطرین (Kleb) وGlomus mosseae ًمن وزن أعلى معنویا

بمفرده أو Verticillium dahliaeأشتال الزیتون التي تم إحداث العدوى فیھا بفطر 
تم إحداث العدوى فیھا (الشاھد). وقد كانت نسب تلك الخاصة بأشتال الزیتون التي لم ی

ة سواء في أطوال األشتال أو في عدد األوراق أو تقلیل شدة اإلصابة بالمرض دالزیا
ألشتال الزیتون التي تم إحداث العدوى فیھا بالمایكورایزا من األشتال أعلى معنویاً 

جذور بالمایكورایزا من التي لم یتم إحداث العدوى فیھا. كما لم تتأثر عملیة بناء ال
.Verticillium dahliaeاإلصابة بالفطر 

javanicaتعقد الجذور نیماتوداللمعقد المرضي بین الحیویةالمكافحة
Meloidogyne والفطرFusarium solaniرقیب ،كامل  سلمان جبر.في الباذنجان

الزراعة، جامعة قسم وقایة النبات، كلیة . عاكف العاني وفرقد عبد الرحیم الراوي
.بغداد، العراق

خالل جامعة بغداد ،جریت ھذه الدراسة في مختبرات وحقول كلیة الزراعةأ
حیویةالالمكافحةواستھدفت تقویم فعالیة فطریات 1996-1995الفترة مابین 

Paecilomyces lilacinusوAspergillus nigerوAcremonium butyri
النیماتوداوFusarium solaniلفطر ضد اTrichoderma harzianumو

Meloidogyne javanicaأظھرت نتائج ھذه الدراسة وجود تأثیر تضادي .
Trichodermaو Aspergillus nigerو Paecilomyces lilacinusعال للفطریات 

harzianum ضد الفطرFusarium solani ،ما الفطر أAcremonium butyri
عیة. وتم الحصول على اوساط الزرعاله على األأطریات قل من الفأفأظھر تضاداً 

في M. javanicaالنیماتوداوF. solaniصابات الفطر إضد تأثیرات مھمة احصائیاً 
حیویةالالمكافحةالمعقد المرضي تحت ظروف البیت الزجاجي عند المعاملة بفطریات 

A. butyri وP. lilacinus وT. harzianumت متباینة تعتمد على ، ولكن بمستویا
و مع مبید ألوحده  P. lilacinusالمستخدم. وقد تفوق الفطر حیویةفطر المقاومة ال

مقارنة بالمعامالت M. javanicaالنیماتوداوF. solaniصابات الفطر إالبنلیت ضد 
ن إلضافة أذ وجد إخرى. وتم الحصول على نتائج مماثلة في التطبیقات الحقلیة. األ

تأثیرات P. lilacinusو T.  harzianumو A. butyriحیویةالمكافحةالعوامل 
رقة ی1800و 190، 25ذ بلغت أعداد الیرقاتإمعنویة ایجابیة في المعقد المرضي.

على التوالي مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت فیھا أعداد الیرقات،تربةغ 250/
250/ یرقة12406.3لدیدان لوحدھا وتربة في حالة وجود اغ250یرقة / 5293.8

نعكس تأثیر إكمعقد مرضي. وبشكل عام F. solaniتربة في حالة وجود الفطر غ
على نمو النبات والحاصل والفترة اإلنتاجیة وایجابیاً معنویاً حیویةالالمكافحةعوامل 

للمحصول.
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یدیة على بعض تقلالتقییم النشاط المضاد للفطور والبكتیریا لبعض المركبات غیر 
محمد رفعت رسمي، صفي الدین .الفطور والبكتیریا الممرضة المصاحبة للبذور

معھد بحوث ،مركز البحوث الزراعیة. عبد هللا محمود عبد المنعمومرزوق حنفي 
.مصر،الجیزة،أمراض النباتات

ین ب(ترتم اختبار وتقییم النشاط المضاد للفطور والبكتیریا للمركب كارفون
بواسطة االیثیر خرى استخلصتأي) باإلضافة إلى خمسة مستخلصات نباتیة احاد

ومبیدح، والكافوربیالبترولي من نباتات النعناع الفلفلي، الزعتر، الكراویة، الزر
Cephalosporumوذلك ضد ستة أنواع فطریة مصاحبة للبذور 200فیتافاكس
maydisوMacrophomina phaseolinوAscochyta pisiوColletotrichum

dematium وDiplodia maydis البكتیریا مصاحبة للبذور أیضاً وخمسة أنواع من
Pseudomonas syringaeوھي:  pv. glycinaeوP. syringae pv. tabaci

P. syringaeو  pv. lachrymansوXanthomonas campestris pv. Phaseoli
X. campestrisو  pv. Phaseoli var. fuscans. ن الكارفون أولقد اتضح من النتائج
Fusarium oxysporumقوى تأثیر مضاد للفطور أظھر أ f.sp niveum و

Ascochyta pisi والبكتیریاPseudomonas syringae pv. GlycinaeوP.
syringae pv. lachrymansوP. syringae pv. tabaci تثبط %100مع حدوث

ظھر مركب الكارفون نشاط طیفي واسع المدى ضد كل العزالت الفطریة أللنمو. ولقد 
-125قل تركیز یسبب وقف كامل النمو یتراوح ما بین أوالبكتیریة المختبرة وكان 

ن مستخلصات أوراق النعناع الفلفي والزعتر وثمار أوجد أیضاً ،رام/ملغمیكرو500
Fusariumالفعالیة ضد أنواع يعطت تأثیر مضاد للفطور والبكتیریا قوأالكراویة 

sp.وMacrophomina phaseolinaوColletotrichum dematiumوDiplodia
maydis ونوعيPseudomonasوXanthomonas. ن ثمار أواتضح من النتائج

و أ%4و زیت الكافور بتركیز أالكوسة والخیار المعاملة بتجھیزات من زیت الكراویة 
F. oxysporumایة كاملة من العدوى واإلصابة بالفطور یحدث حم%1الكارفون 

f.sp. cucumerinumوF. oxysporum pv. niveum وP. syringae pv.
Lachrymans بالشاھد أیام بعد حدوث العدوى وذلك بالمقارنة 10وذلك لمدة

200خرى أعطى نقع بذور الخیار والعدس في محلول الفیتافاكسوالمعامالت األ
فضل نتیجة في مقاومة أو خلیط منھما أ%1ومركب الكارفون ،تری/لغ2ركیز بت

معھ مخلوطاً 200سقوط وموت البادرات قبل ظھورھا وكان لتركیز الفیتافاكس 
كما أعطى نقع قل نسبة ذبول للنباتات.أقوى للحصول على أتأثیراً %1الكارفون 

%1ومركب الكارفون 200جذور نباتات الخیار والعدس في مخلوط الفیتافاكس 
وقایة كاملة ضد مرض الذبول الفیوزاریومي لنباتات الخیار وضد مرض لفحة 

االسكوكیتا في العدس.

عبد الرضا طھ سرحان. رزاألة الحیویة للفطریات الممرضة المرافقة لبذور المكافح
انیة، كلیة التربیة، جامعة القادسیة، الدیوماجد كاظم الشبلي. قسم علوم الحیاة،و

.العراق
الفطریات من األحیاء المجھریة المضادة، نفذ ھذا البحث لتقدیر كفاءة عدد

،Trichoderma harzianum ،T. pseudokoningii ،Aspergillus niger، والبكتریا
A. candidus ،Bacillus cereus ،Penicillium sp. وعزلتــین مـنPseudomonas

aeruginosa (I+II) رزنمو ونشاط الفطریات الممرضة المرافقة لبذور األفي تثبیط
Fusariumمثل:  solani ،Alternaria alternata ،Rhizopus stolonifer و

Curvularia lunata . أظھرت النتائج بأن جمیع األحیاء المضادة أدت إلى تثبیط نمو
ستجیب لتأثیر الذي لم یR. stoloniferالفطریات المرافقة للبذور فیما عدا الفطر  

ن أنخفض معدل نموه بوجود البكتریا المضادة فقط. وظھر بإالفطریات المضادة و
وعزلتي Aspergillusونوعي الفطر T. harzianumرواشح مزارع األحیاء المضادة 

خفضت معنویاً من معدل قطر مستعمرات الفطریات المرافقة P. aeruginosaالبكتریا 
). أما تأثیر رواشح األحیاء PDAار (آجطاطا دكستروز للبذور المنماة على وسط ب

رز أعطى نتائج ألالمضادة على الوزن الجاف للفطریات الممرضة المرافقة لبذور ا
ونوعي A. nigerإیجابیة وكان أكفأھا رواشح كل من الفطر المضاد 

رواشح البكتریا. كما أدت الرواشح إلى خفض نسبة إنبات وTrichodermaالفطر
الفطریات الممرضة وطول األنبوب الجرثومي. إن معاملة بذور الرز باألحیاء أبواغ

المضادة ورواشحھا لم تؤثر سلبیاً في نسبة إنبات البذور باستثناء الفطر المضاد 
Penicillium sp.رز، ولكن أدت جمیعھا الذي خفض معنویاً من نسبة إنبات بذور األ

ذور التي قدرت على أساس النسبة المئویة إلى خفض أعداد الفطریات المرافقة للب
للبذور المصابة بالفطریات.

. دراسات عل النشاط Candida oleophila2تحلیل األحماض الدھنیة للخمیرة
، 1سنیة محمد النشويالتفاح.ىعلBotrytis cinereaالبیولوجي للخمیرة ضد فطر 

،ھد أمراض النباتاتمع،قسم بحوث أمراض ما بعد الحصاد) 1(2یلین نورمانو
، الوالیات 20705، میریلند USDA/ARS) 2(؛ مصر،مركز البحوث الزراعیة

المتحدة األمریكیة.
عند دراسة مساھمة األحماض الدھنیة المنتجة بواسطة الخمیرة

Candida oleophilaسطح ثمار التفاح وجد أن األحماض الدھنیة ىفي الجروح عل
). وكانت  18قل من ك أسلسلة األحماض الطویلة (التي تم اكتشافھا تخلو من

أي (مایستریك 18.3ك-18.2ك-18.1ك-18ك-16ك-14األحماض الدھنیة التي عرفت ك
وبالمیتیك وستیاریك ووأولیك ولینولیك ولینولینك). ومن بین تبادیل المعامالت  

بھا نسبة في مواقع الجروح صاحالمختبرة وجد أن معاملة تطبیق الخمیرة بمفردھا
لمساحة بعض األحماض عن البعض األخر (معاملة أنسجة الجروح غیر ىعلأ
Botrytisوفطر Candida oleophilaمعاملة) في حین أن المعاملة الثنائیة بین ال

cinerea .أثرت في النسب المئویة لمساحات األحماض الدھنیة المعرفة بشكل مختلف

دوار الشمس عباد/رض البیاض الزغبي في اإلسھام في المكافحة البیولوجیة لم
) 1(. 2وازبة كلثوم1الحسن اشباني.halstediiPlasmoparaر المتسبب عن الفط

) 2(؛ المعھد الوطني للبحث الزراعي، المدرسة الوطنیة الفالحیة، مكناس، المغرب
المدرسة الوطنیة الفالحیة، مكناس، المغرب.
وجیة ضد الفطر المسبب لمرض البیاض تتناول ھذه الدراسة المكافحة البیول

Plasmopara)الزغبي  halstedii) دوار الشمس وذلك عن طریق استعمال عباد/عند
من مصادر بكتیریا مرشحة لھذا الغرض، أسفرت عملیة العزل البكتیري انطالقاً 

%27صنف موزعة كالتالي 200مختلفة عن تكوین مجموعة بكتیریة مكونة من 
%12.5من أوراق دوار الشمس، %13.5ن جذور دوار الشمس، م%22.5منتقاة، 

%13اً من محیط جذور البطاطا/البطاطس وأخیر%11.5من محیط دوار الشمس، 
Grown)من خالل عملیة عزل العامل الممرض لمرض السرطان النباتي للبرقوق 

gall). ولقد أسفرت المواجھة بینP. halstedii ساللةA1 ري في صنف بكتی200و
صنف بكتیري یتمیز بتقلیص اإلصابة بالفطر بنسبة 56ظروف محكمة من انتقاء 

صنف منھا ذات نسبة عالیة 26. وتمت تجربة %70مقارنة مع الشاھد %50تفوق 
) في تقلیص اإلصابة في ظروف شبھ طبیعیة حیث لوحظ أن نسبة %79(تفوق 

التجربة السابقة وذلك یعزى محاربة المرض انخفضت نسبیاً مقارنة مع الشاھد ومع 
إلى تفاعلھا مع باقي الكائنات الحیة المتواجدة في التربة الطبیعیة المستعملة.

Metarhiziumتأثیر الفطر anisopliae)Hyphomycétes:Deuteromycotina (
في الطور الخامس والبالغ للجراد الصحراوي الدمویةعلى البروتینات 

Schistocerea gregaria .سلطاني ونادیة2دومانجي میتیشبھیة ، 1حلوانطمةفا
) 2) جامعة بو مرداس، كلیة العلوم، قسم البیوتكنولوجیا، الجزائر؛ (1. (3مازوني

) المعھد البیولوجي، جامعة انابا، الجزائر.  3المعھد الزراعي العالمي؛ (
ىلعM.anisopliaeبعد دراسة مخبریة للتأثیر السام للفطر الممرض المحلي 

الجراد الصحراوي، تبین أن ھذا األخیر یظھر حساسیة بالغة تجاه الفطر، الذي خلف 
الطور الخامس والحشرات البالغة التي تم رشھا بعدة یرقاتنسبة وفیات مرتفعة لدى 

تحدید تملكل طور، )LD50جرعات من أبواغ الفطر. بعد استخراج الجرعة القاتلة (
بالنسبة بوغة/مل102×6.6ھذا الفطر بجرعةنشاطیةیكتاثیر ھذه الجرعة على میكان
/مل بالنسبة للحشرات البالغة على ةبوغ104×2.34لیرقات الطور الخامس و

التجارب المخبریة بإستعمال تقنیة الھجرة الكھربائیة على أعطت . الدمویةالبروتینات 
دد أقسام لنتائج التالیة: تمت مالحظة إنخفاض في عاpolyacrylamideالھالم 

شدة تلونھا وذلك في الیوم الثاني والثالث البروتینات الھمولمفیة كما تم تسجیل تغیر في
بعد الرش وھذا مقارنة مع الشاھد الذى لوحظ فیھ على العكس إرتفاع طفیف في كمیة 

البروتینات.

،1امبارك الفاطمي.على البندورة/الطماطمالمكافحة الحیویة لمرض الذبول البكتیري
معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة اكادیر، (1). 1ومحمد بوقصیبة2حسن بوضیاش

.ربغ) كلیة العلوم، جامعة ابن زھر، اكادیر، الم2(؛ربلمغا
تھدف الدراسة إلى البحث في إمكانیة المكافحة الحیویة لمرض الذبول البكتیري 

Clavibacter michiganensisعلى البندورة/الطماطم بواسطة بكتریا مضادة subsp
michiganens (Cmm) . لقد تم عزل وانتقاء عدة سالالت ریزوبكتریة من جذور

ي منطقة حوض سوس ف( Rhisosphere)البندورة/الطماطم والمنطقة المحیطة بھا
للسالالت (in vitro)ماسة باكادیر. ولقد بین التقییم المخبري في األطباق

،Cmmمنھا تحتوي على نشاط مثبط لنمو%54علیھا أن الریزوبكتریة المتحصل 
على قطر منطقة التثبیط (أكثر منصطفاء عدة سالالت ریزوبكتریة اعتماداً إولقد تم 

ملم) وقدرة استعمار جذور  البندورة/الطماطم من أجل تقییم فعالیة المقاومة 50
لقد و،صوبةفیئة/الدأجریت تجارب على مستوى ال.Cmmالحیویة لھذه السالالت ضد

حصل علیھا أن السالالت المضادة قد خفضت بشكل واضح حدة تأظھرت النتائج الم
البندورة غیر المعالجة. كما أظھرت الدراسة أن بكثرة كل /المرض مقارنة بالطماطم

في الحالة التي أضیفت . ور والجذور أفضل بكثیر من معالجة البذور وحدھاذمن الب
،%8-0البندورة، تراوحت حدة المرض من/إلى جذور الطماطمCmmفیھا البكتریا

البندورة غیر المعالجة فحدة المرض /حسب السالالت المستعملة. أما على الطماطم
إلى مادة اإلنباتCmm. ولكن  في الحالة التي أضیفت البكتریا%75وصلت إلى 

(Substrate) زوبكتیریة في لسالالت الریلبالنسبة %2.5-0حدة المرض تراوحت
.%40البندورة غیر المعالجة /حین بلغت حدة المرض على الطماطم

زكیھ قاسي، یمینھ اوسعید وھدى بورغدة. قسم المكافحة البیولوجیة لذبول الحمص.
علم النبات، المعھد القومي للعلوم الفالحیة، الحراش، الجزائر العاصمة، الجزائر.

f.sp.cicerisFusariumالفطرعنذبول الحمص المسبب مرض إن 
oxysporum  .یعد من أھم األمراض التي تصیب زراعة الحمص

محاولة المكافحة البیولوجیة للفطر المسبب للمرض باستعمال عزالت من فطر بینت 
Trichoderma sp. أن لھده العزالت تأثیر تضادي من جھة في المخبر ومن جھة

Fusarium oxysporumر المسبب للمرض أخرى في البیت الزراعي. إن تنمیة الفط
f.sp.cicerisجمیع عزالت الفطرمعفي المخبرTrichoderma sp. المستعملة في

الدراسة أدت إلى تقلیل محسوس لنموه. أما في البیت الزراعي فان معالجة بذور 
Trichodermaالحمص بمستحضر یحتوى على فطر sp. قد أدت إلى تقلیل معنوي

ة بالمرض مقارنة مع البذور التي لم تخضع للمعالجة. كما أن تأثیر عزالت لإلصاب
Trichodermaفطر  sp. على نمو النبات من خالل زیادة طول الساق، الوزن الطازج

والجاف للمجموع الخضري لنباتات الحمص  التي عولجت بذورھا مقارنة مع التي لم 
تعالج یعتبر ذا أھمیة. 
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المكافحة المتكاملة
مكافحة حشرة دوباس النخیل باستخدام مجموعة من المبیدات وطرق مكافحة 

. ابراھیم جدوع الجبوري، عدنان ابراھیم السامرائي، جمال فاضل وھیب مختلفة
ووسام علي المشھداني. جامعة بغداد، كلیة الزراعة، قسم وقایة النبات، أبو غریب، 

بغداد، العراق.
لتقدیر كفاءة المكافحة لحشرة دوباس النخیل تم تقییم مجموعة من المبیدات

باعتماد عدة طرق للمعاملة (رش، سقي وحقن) في موسمي الربیع والخریف لعام 
في مدینة بغداد. تبین بأن حقن واحد غرام مادة فعالة من مبید االكتارا 1999

(Thiamethoxam) WGة للنخلة الواحدة خالل الموسم الربیعي كانت ذات نتائج معنوی
18.04و 0.43في خفض الكثافة السكانیة حیث كانت أعداد الحشرات 

حشرة / خوصة  في المعاملة والمقارنة، على التوالي بعد سبعة أیام من المعاملة،  في 
یوم من المعاملة،  بینما كانت معاملتي 25حین لم تشاھد أي إصابة على النخیل بعد 
یوم من المعاملة. أما معاملة 25صة بعد السقي والرش أقل كفاءة في المكافحة وخا

حقن مبید السفن الجاھز (كارباریل) في الجذوع  كانت أقل كفاءة من مبید األكتارا،  
نتائج مناسبة في الحد من بناء الكثافة السكانیة (EC)كما حقق رش مبید البولترین 

في الموسم الخریفي لحشرة دوباس النخیل خالل فترة التجربة. أعید تقییم مبید األكتارا 
باستخدام طرق المعاملة المختلفة وتبین بأن طریقة الحقن كانت أكثر كفاءة على الرغم 

غ من المادة الفعالة للنخلة الواحدة. بلغت تقدیر متبقیات مبید 0.5من استخدام مقدار 
غ من المادة الفعالة للنخلة الواحدة 1األكتارا في سعف النخیل المحقون بمقدار 

یوماً من المعاملة.25و 7جزء بالملیون بعد 2.675و 4.094عاملة على التوالي الم

Clitostethus arcuatusوالمفترسین Applaudلتكامل بین منظم النمو ا (Rossi)
Orius albidipennisو Reut. في مكافحة الذبابة البیضاءBemisia tabaci Gen..

كلیة ) 1(. 1حمد العادلموخالد 2ف عليعبد الستار عار،1نسرین ذنون العالف
) مركز إباء لألبحاث الزراعیة، بغداد، 2الزراعة، جامعة بغداد، بغداد، العراق؛  (

العراق. 
على Applaud (Buprofezin)تم دراسة تأثیر منظم نمو الحشرات 

Clitostethus arcuataالمفترسین:  (Rossi)(Coleoptera:Coccinellidae)
(Hemiptera:Anthocoridae)و  Orius albidipennis Reut . كما درست الكفاءة

في التأثیر المشترك Applaudاإلفتراسیة لھذین المفترسین وتكاملھا مع منظم النمو 
(Homoptera:Aleyrodidae)على األدوار المختلفة للذبابة البیضاء  Bemisia tabaci .

غرام/لیتر) Applaud)0.5بمنظم النمو بینت النتائج أن أي من المفترسین لم یتأثر
Clitostethusعدا عذارى المفترس  arcuatus التي أظھرت حساسیة منخفضة إذ لم

من العذارى المعاملة أن تتحول إلى بالغات في حین كانت ھذه النسبة %36تتمكن 
في الشاھد. وعند دراسة الكفاءة اإلفتراسیة لكال المفترسین على األدوار 20%
وحوریات المفترس C. arcuatusحظ أن یرقات المفترس وختلفة للذبابة البیضاء لالم

O. albidipennis استطاعت أن تنمو بشكل طبیعي عندما تغذت على بیوض الذبابة
بیضة خالل فترة عشرة أیام وتبین أن 298و445البیضاء. واستھلكت على التوالي 

بالغة عند23حوریة و135وبیضة555استھلك معدل C. arcuatusالمفترس 
تغذیتھ بشكل منفصل على أي من ھذه األدوار خالل فترة عشرة أیام أیضاً. واستھلكت 

بالغة خالل 24حوریة و123بیضة و742معدل O. albidipennisبالغات المفترس
0.5بتركیز Applaudنفس الفترة. وقد أشارت النتائج إلى استخدام منظم النمو 

أدى إلى قتل أفراد الذبابة وتقلیل O. albidipennisوبالغات المفترس غرام/لیتر 
%98خالل عشرة أیام من بدایة المعاملة. وكانت النسبة %100اإلصابة بنسب بلغت

عند استخدام منظم النمو لمفرده. وھذا یعني أن %66عند استخدام المفترس لمفرده و
كون أكثر یلحشرة وأن تأثیرھما المشترك كال العاملین كان مؤثراَ جداَ في مكافحة ا

فاعلیة في البرنامج المتكامل لمكافحة الذبابة البیضاء.

النجیلیات في تقدیر الحد االقتصادي الحرج وحد الضرر االقتصادي لإلصابة بمنّ 
معھد بحوث .عطیة محمد عبد السالمودي یأحمد حسین الھنحقول القمح في مصر.
لبحوث الزراعیة، الجیزة، مصر. وقایة النباتات، مركز ا

أحد معوقات القمح محصول استراتیجي ھام في مصر، تعتبر اإلصابة بالمنّ 
Rhopalosiphum padiیمثل النوعان حیث اإلنتاج،  L. وSchazaphis graminum

R. ّالنجیلیات في مصر، لدورھما في نقل الفیروسات باإلضافة إلى أھم أنواع من
ر الحدود االقتصادیة لإلصابة باآلفة أحد المعلومات الرئیسیة ضرر التغذیة، تعتب

لمتخذي قرار استخدام المبیدات في نظم اإلدارة المتكاملة لآلفات. تم تنفیذ الدراسة في 
مواقع تمثل مصر العلیا، والوسطى، والدلتا لمدة موسمین متتالیین ثالثة 
أساس مرحلة نمو نبات . قدرت الحدود االقتصادیة على1999/2000، 1998/1999

/نبات (عدوى صناعیة تحت أقفاص). سجلت أعداد ، عدد أفراد المنّ القمح، نوع المنّ 
،6.3-3.9أسبوعیاً، حللت النتائج إحصائیاً، تراوح الحد االقتصادي الحرج بین المنّ 
حد الضرر االقتصادي بین؛ وتراوح فرد/نبات مصاب6.3-4.4و4.2-5.2
، S. graminum، النوع R. padiفرد/نبات بالنوع 10.5-6.2و6.4-7.6، 6.8-8.6

والنوعین معاً، على التوالي. قدرت أیضاً المكونات الرئیسیة للمحصول النھائي من 
الحبوب في مواقع العمل الثالثة. 

بحفار على اإلصابةالموضعیةتأثیر المعامالت البستانیة والمیكانیكیة والكیمیائیة 
ممدوح .في مصر/الخوخحدائق البرقوقفيالقرون الطویلة واإلنتاجساق الخوخ ذو 

معھد بحوث البساتین، مركز البحوث الزراعیة، )1(. 2انطون ولسن تادرسو1ریاض
بحوث وقایة النباتات، ) معھد2(؛الجیزة، مصرجامعة القاھرة،ارعوزارة الزراعة، ش

، 12311يي الصید، الدقنادارعمركز البحوث الزراعیة، وزارة الزراعة، ش
.القاھرة، مصر

یعتبر حفار ساق الخوخ ذو القرون الطویلة آفة شدیدة الخطورة في حدائق 
دور األعداء الحیویة زیادة فعالیةفي مصر، وللحد من تلوث البیئة و/الخوخالبرقوق

یة فقد تم تقییم فعالیة المعامالت البستان،(الطفیلیات والمفترسات ومسببات األمراض)
)، والمعامالت (التقلیم الشتوي، أو التقلیم الصیفي، أو التقلیم الشتوي والصیفي معاً 

،المیكانیكیة (وتشمل قتل الیرقات داخل أنفاقھا أو تعریضھا لألعداء الحیویة)
،والمعامالت الكیماویة الموضعیة (الدھان الوضعي أو الرش الموضعي بالمبیدات)

أجریت التجارب في محافظة المنوفیة .معاً مجموعة ابقة ضافة إلى المعامالت السباإلو
تشرین من ()1997/1998و1996/1997، 1995/1996خالل ثالثة مواسم متتالیة 

أظھرت النتائج أن المعامالت ).كتوبرتشرین األول/أنوفمبر إلى الثاني/
،18.8،7.2، 3.2، 15.6الثمانیة السابقة أدت إلى تقلیل اإلصابة بالحفار بنسبة 

عند تطبیقھا لمدة عام واحد فقط. كما ،على التوالي،%76.0و80.2، 62.7، 66.9
رتفاع نسبة إأدت المعامالت السابقة عند تطبیقھا لمدة عامین (موسمین) متتالین إلى 

على ،%85.1و88.6، 72.3، 75.7، 12.8، 27.4، 5.7، 25.1تقلیل اإلصابة إلى 
لتراكمي للمعامالت السابقة لمدة ثالث مواسم متتالیة إلى التوالي. وقد أدى التأثیر ا

، 17.7، 44.1، 8.8، 41.2حیث بلغت ،تأثیرھا على تقلیل اإلصابة بالحفارزیادة
على التوالي. كذلك أدى التقلیم الشتوي إلى زیادة ،%92.7و95.6، 83.8، 86.8

ي جودة وتحسن واضح ف،بعد ثالث مواسم%12.6بلغ ملحوظة في المحصول 
الثمار.

Phyllocnistis citrellaلنافقة أوراق الحمضیات/الموالحالمكافحة المتكاملة
Station (Lepidoptera: Gracillariidae).إبراھیم على شتالت اللیمون العماني

محطة البحوث . عوض بن عبد هللا الصیغوبركات البخیت، محمد بن مسلم ھبیس
اعة والثروة السمكیة، سلطنة عمان. الزراعیة بصاللة، وزارة الزر

من بین المبیدات التي تم اختبار فعالیتھا لمكافحة نافقة أوراق 
الحمضیات/الموالح أظھر التحلیل اإلحصائي أن مبید فیرتمك (ابامكتین) بجرعتین 

تر ماء أعطى أفضل النتائج في مكافحة نافقة یل100مل/ 20مل و 30مختلفتین 
P)والح وأن ھناك فروقات معنویة أوراق الحمضیات/الم  بینھ وبین الشاھد. (0.01

أسابیع . بعد أن تركت التجربة 3لمدة مل أعطت فترة حمایة للشتالت 30الجرعة 
تمت معاملتھا بمبید فیرتمك ولمدة شھرین تقریباً دون معاملة وجد أن الشتالت التي 

الت األخرى. في نفس الوقت (ابامكتین) بھا أكبر عدد من األوراق مقارنة بالمعام
أظھرت نتائج المسح للمتطفالت على نافقة أوراق الحمضیات/الموالح أن أعلى نسبة 

%97وبلغت 1999للتطفل على الیرقة كانت في األسبوع األخیر من شھر أیار/مایو 
. المتطفالت التي %66.3بلغ 1999و 1997، 1996كما أن متوسط التطفل لألعوام

ولعائلة Hymenopteraوعددھا أربعة كلھا تتبع لرتبة غشائیة األجنحة أظھرھا المسح
Eulophidae، عرف منھا النوعانCirrospilus quadristriatus وCitrostichus

phyllocnistoides والنوع األخیر ھو أكثر األنواع انتشاراً وكفاءة. أما النوعان
. تمت مناقشة %3طفلھما لم تتجاوز اآلخران لم یتم تعریفھما حتى اآلن، فإن نسبة ت

ھذه النتائج على ضوء المكافحة المتكاملة. 

.خالد علي رویشدي.مكافحة اآلفات الزراعیة والحفاظ على التنوع البیولوجي
حي ،300ص.ب. ، FAO-SNEAالمكتب اإلقلیمي الفرعي لبلدان شمال أفریقیا 

.تونس،1082المھرجان
ى الفقد المستمر، بسبب األنشطة المتعددة لإلنسان، یتعرض التنوع البیولوجي إل

المعتمدة على استعمال التقنیات غیر السلیمة، واالنفجار السكاني  وسوء استغالل 
وثمة عامل آخر في المیدان الزراعي یتوجب االھتمام بھ، یتمثل في الموارد الطبیعیة.

بعدد من اآلفات (حشرات، مشكلة الفقد في الكائنات الحیة نتیجة تعرضھا إلى اإلصابة
إذ یمكن لھذه اآلفات أن ).…قرادیات، قوارض، فطریات،  بكتیریا، أعشاب ضارة

ویستخدم في تؤثر بشكل كبیر في نمو النباتات والحیوانات، وتكاثرھا وانتشارھا.
الوقت الحاضر، عدد من الطرق واإلجراءات للوقایة من ھذه اآلفات ومكافحتھا، 

على مختلف مكونات الطبیعة ولكن ھذه المواد الكیماویة تؤثر سلباً وبخاصة المبیدات.
، وال تعطي نتائج مرضیة باستمرار. بما فیھا التنوع البیولوجي، وھي أیضاً مكلفة جداً 

ولھذه األسباب تأخذ المكافحة المتكاملة أھمیتھا كحل یراعي المعطیات االقتصادیة 
كاملة أن تحافظ على التنوع البیولوجي من ویمكن للمكافحة المتوالصحیة والبیئیة.

في التوازن الطبیعي للكائنات الحیة، أساسیاً تلعب دوراً : حیث خالل نقطتین اثنتین
تتم مناقشة ھذه األفكار مع عدد من تساھم في ترشید استخدام المبیدات والحد منھا.و

اء الصوفیة على الذبابة البیضمثل:األمثلة من آفات النباتات والحیوانات الھامة
ذبابة الدودة الحلزونیة.والحمضیات/الموالح، الجاسنت المائي 

مھدي .المكافحة الفیزیوكیماویة لدودة ثمار الرمان ودودة ثمار التفاح في العراق
دائرة البحوث الزراعیة . نھلة العقیليوصالح البدري، عدنان السامرائي، عماد الحفیظ

العراق. ،بغداد،765.ب قسم الحشرات، ص،والبیولوجیة
، Chlorpyrifos ،Methidathion(استخدمت مبیدات سائلة أو مساحیق 

Carbayl ،Primiphos-Methyl ،Malathion وFentrothion ( مخلوطة مع الطین
لغ/كغ حیث تؤخذ كمیة من ھذا الخلیط لغلق أقماع الثمار وھي في بدایة م1000بنسبة

لتویجیة، كذلك استخدمت المحالیل المستحلبة للمبیدات والمبید عقدھا وسقوط األوراق ا
الجھازي دایمثیویت، وحسب التراكیز الموصى بھا للمقارنة، أظھرت النتائج حمایة 

عند استخدام خلیط الطین مع المبیدات في غلق األقماع بینما لم %100للثمار وبنسبة 
لة بالمبیدات لوحدھا ولثالث رشات. تعط المعامالت األخرى حمایة كاملة للثمار المعام

بینما أعطى مبید %86أعطى حمایة لثمار التفاح بنسبة Methiodathionكما أن مبید 
chlorpyrifos فقط. %67حمایة
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جالل الدین حبیبي. إدارة خنفساء كولورادو في حقول البطاطا/البطاطس في إیران.
كراج، إیران.

ئیسة على البطاطا/البطاطس في معظم مناطق تعتبر خنفساء كولورادو اآلفة الر
إنتاج ھذا المحصول في العالم. وقد سجلت اآلفة في الجزء الشمالي الشرقي من إیران 

وھي تنتشر حالیاً في العدید من مناطق إنتاج البطاطا/البطاطس. وتشیر 1985عام 
یؤد المراجع إلى أن اآلفة أضحت مقاومة لمدى واسع من مبیدات الحشرات، ولم 

سنوات إلى حل المشكلة. وقد بدئ حدیثاً باستخدام 10االعتماد علیھا في إیران لمدة 
طرائق غیر كیمیائیة وبخاصة في األوقات التي تخرج فیھا الخنافس من حقول التربیة، 
واصطیادھا في أطباق. وقد تم التوصل إلى نتائج طیبة في استخدام الطرائق الزراعیة 

.والحیویة في المكافحة

التقییم االقتصادي البیئي للتعقیم الشمسي للتربة الزراعیة كبدیل للطریقة الكیمیائیة 
عبیر محمد البالونة، عامر صبحي الجبارین .المستخدمة في منخفض وادي األردن

، عمان، األردن.الجامعة األردنیة. قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، ولید أبو غربیةو
اإلیرادات الكلیة، التكالیف المتغیرة مقارنة اإلنتاجیة،ھدفت ھذه الدراسة إلى

والھامش اإلجمالي لكل طریقة من طرق التعقیم باستخدام االختبارات اإلحصائیة 
واالعتماد على الدراسات السابقة في تحدید ومقارنة اآلثار البیئیة التي تتركھا الطرق 

ألردن إلى ثالث مناطق بحثیة قسمت منطقة الدراسة في وادي االسابقة في التعقیم.
وھي األغوار الشمالیة والوسطى والجنوبیة، حیث تم مقارنة طرق التعقیم المختلفة 

والخیار المزروعة في البیوت البالستیكیة، وكذلك مقارنة ة/الطماطملمحصولي البندور
ر طریقة التعقیم الشمسي بالملش األسود بطریقة الزراعة بدون تعقیم في منطقة األغوا

وذلك عن ة/الطماطمالجنوبیة تحت ظروف الزراعة المكشوفة لمحصول البندور
خذ عینة قصدیة من المزارعین المعنیین وإجراء مقابالت شخصیة معھم أطریق 

وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي للعینة البحثیة باستعمال استبیان خصص لذلك.
،معدل اإلنتاجیة، اإلیرادات الكلیةبین 0.05انھ ال توجد فروق معنویة عند مستوى 
بین استخدام طریقة التعقیم الشمسي بالملش والھامش اإلجمالي في الحاالت التالیة:

الشفاف وطریقة التعقیم باستعمال غاز برومید المیثایل، تحت ظروف الزراعة 
بین في منطقتي األغوار الشمالیة والوسطى.والخیار،ةالمحمیة، لمحصولي البندور

ستخدام طریقتي التعقیم الشمسي بالملش األسود وطریقة التعقیم باستعمال غاز برومید ا
، في منطقة األغوار ةالمیثایل، تحت ظروف الزراعة المحمیة، لمحصول البندور

ین معدلي اإلنتاجیة واإلیرادات الكلیة في طریقتي التعقیم الشمسي بالملش بالجنوبیة.
ال غاز برومید المیثایل، تحت ظروف الزراعة المحمیة األسود وطریقة التعقیم باستعم

بینما وجدت فروق معنویة عند مستوى لمحصول الخیار، في منطقة األغوار الجنوبیة
لصالح طریقة التعقیم الشمسي بالملش األسود مقارنة بطریقة الزراعة بدون 0.05

ي، تحت ظروف تعقیم، بین معدل اإلنتاجیة، اإلیرادات الكلیة، والھامش اإلجمال
، في منطقة األغوار الجنوبیة، باإلضافة إلى ةالزراعة المكشوفة، لمحصول البندور

لصالح طریقة التعقیم الشمسي بالملش الشفاف 0.05وجود فروق معنویة عند مستوى 
في منطقتي األغوار الشمالیة والوسطى تحت مقارنة بطریقة الزراعة بدون تعقیم،

توصلت الدراسة إلى لمحصولي البندوره والخیار.ظروف الزراعة المحمیة، 
توصیات أھمھا تبني نتائج تحلیل العینة البحثیة والمتعلقة بالمقارنات االقتصادیة  بین 
معدلي اإلنتاجیة واإلیرادات الكلیة في طریقتي التعقیم الشمسي بالملش األسود وطریقة 

راعة المحمیة لمحصول التعقیم باستعمال غاز برومید المیثایل، تحت ظروف الز
.الخیار والبندورة/الطماطم في منطقة الدراسة

المكافحة المتكاملة لمرض الذبول الفیرتسیلیومي على الزیتون باستخدام الكریبتونول 
معین أبو قمر وأحمد الرداد. قسم البستنة باإلشتراك مع الفرفة الشمسیة والسماد.

ألردنیة، عمان، األردن.ووقایة النبات، كلیة الزراعة، الجامعة ا
لدراسة تأثیر عدة طرق من 1999و 1998أجریت ھذه الدراسة في عامي 

المكافحة على تطور مرض الذبول الفیرتسیلومي على الزیتون في موقع الحالبات 
على الصنف المزروع في منطقة الدراسة وھو النبالي البلدي. خالل ھذه الدراسة 

ئیسي لذبول أشجار الزیتون في األردن وھو تم تحدید المسبب المرضي الر
Verticillium dahliae Kleb. ویتمیز ھذا النوع بتكوین األطوار الساكنة ممثلة ،

والھیفات الساكنة (microsclerotia)باألجسام الحجریة الصلبة السوداء 
(deuromycelia) كانت معاملة األشجار المریضة، بمبید الكریبتونول من خالل سقي .

التربة، أكثر فاعلیة في تثبیط تطور المرض خالل فترة نشاط المسبب المرضي 
بالمقارنة مع الشاھد. قللت تغطیة أشجار الزیتون المریضة بالغرفة  الشمسیة لمدة

یوم من تطور المرض بالمقارنة مع الشاھد خالل فترة نشاط المسبب المرضي. 15
على األشجار 30-15-15بنسبة N-P-Kفي حین أدت المعاملة بالسماد الثالثي 

المریضة إلى تقلیل معامل اإلصابة والنسبة المئویة لإلصابة بالمقارنة مع الشاھد خالل 
فترة نشاط المسبب المرضي. كانت نتائج معاملة أشجار الزیتون المریضة باستخدام 

واضحة في المكافحة المتكاملة باستعمال الكریبتونول والغرفة الشمسیة والسماد معاً،
تقلیل اإلصابة بالمقارنة مع الشاھد والمعامالت األخرى خالل فترة تطور المرض. 

في المعاملة الثالثیة 1998وكانت أقل نسبة إصابة في شھر تشرین الثاني/نوفمبر 
. كما كان معامل اإلصابة تقریباً متشابھ في جمیع المعامالت %8.3والتي وصلت 

ھد. ولكن باختالف معنوي عن الشا

وویلي 2، نعیم الحسین1بسام بیاعة.المكافحة المتكاملة لھالوك العدس في سوریة
) مدیریة البحوث العلمیة 2(؛حلب، سوریة5466ب ) ایكاردا، ص.1(.1ارسكین

.صالح الزراعي، مركز یحمول، حلب، سوریةالزراعیة، وزارة الزراعة واإل
Orobanche)یعتبر الھالوك  spp.)ة على العدس في منطقة حوض آفة رئیسی

تم في الموسمین .وبخاصة في الزراعة المبكرة،البحر المتوسط یصعب مكافحتھ

اختبار حزمة متكاملة لمكافحة ھذا العشب الطفیلي 1998/99و 1997/98الزراعیین 
وتضمنت ،دلب (رطب) وتل حدیا (جاف نسبیا)إتحت الظروف الحقلیة في موقعین 

لحوراني والسوري المحلي كبیر (ادین للزراعة، ثالثة أصناف الحزمة استخدام موع
:، وثالثة مواد كیمیائیة ھي)البذرة وصنف مبكر متكیف مع الزراعة المتأخرة

Imazethapyr مل مادة فعالة/ ھكتار، 30ما قبل اإلنبات بمعدل إوالذي استخدم رشا
على Imazaquin، منھمامل مادة فعالة/ ھكتار لكل 15أو رشتین بعد اإلنبات بمعدل 

على رشتین بعد Imazapicمل مادة فعالة/ ھكتار، 7.5رشتین بعد اإلنبات بمعدل 
مل مادة فعالة/ ھكتار لكل منھما، وكانت ھناك معاملتین للمقارنة 7.5اإلنبات بمعدل 

حداھما شاھد معشب یدوي والثانیة شاھد بدون معاملة. تضمنت كل قطعة تجریبیةإ
خر وزعت بمعدل سم ما بین الخط واآل30متار وبمسافة أ4كل منھا خطوط، طول6

ن أظھرت النتائج أوسجلت النتائج من الخطوط األربعة الوسطى فقط. ،2بذرة/ م250
نسبة اإلصابة كانت أعلى في ادلب (الموقع الرطب) مقارنة بتل حدیا (الموقع الجاف) 

مقارنة بنسبتھا في %75-35دل بمعأقلوكانت نسبة اإلصابة في الموعد الثاني 
Imazapicحققت المعاملة بالـ .دلب وتل حدیا، على التواليإالموعد األول في كل من 

فضل النتائج فقد أدتا إلى تخفیض عدد نورات الھالوك أImazethapyrوالمعاملة بالـ 
في الموعد الثاني، على %100و 99معدلفي الموعد األول، وب%84و 80بمعدل 

في الموعد األول و %39و52توالي. كما أدتا إلى زیادة الوزن البیولوجي بنسبة ال
في الموعد الثاني. وكان ذلك مترافقا" بزیادة في وزن البذور تراوح ما %38و 32

كال في الموعد الثاني، في %113و 181في الموعد األول و %224و 113بین 
األقل فعالیة في كال الموسمین. Imazaquinبـ الموقعین على التوالي. وكانت المعاملة 

Imazapicوقد طبقت الحزمة في قطع تجریبیة أكبر في الحقول، وتم التأكد من فاعلیة 
مزارعینكمكون في الحزمة، وسیتم تطبیق الحزمة كاملة في تجارب في حقول ال
تعاني من وبمشاركتھم كخطوة لتبني تقنیة المكافحة ھذه في مناطق زراعة العدس التي

اإلصابة بالھالوك.

صالح .المكافحة اإلحیائیة والكیمیائیة للقشرة السوداء على البطاطا/البطاطس
قسم بحوث وقایة النبات، مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة، .الشعبي ولیـنا مطرود

سوریة. ، ، دمشق113ب ص.،دوما
في الحد من نمو الفطرفاعلیة عالیةTrichoderma koningii-5أظھر الفطر 

Rhizoctonia solani على بیئةPDA ضمن الظروف المخبریة، إال أنھ كان متوسط
Rizolexالكفاءة في مكافحة المرض تحت الظروف الحقلیة. یعّد المبید الفطري  

)50% WP( فعال جداً في مكافحة الفطرR. solani مخبریاً عند استخدامھ على بیئة
PDAوفي الظروف الحقلیة بشكلیھ، غ مادة فعالة / لیتر2و 1، 0.5زكیابتر ،

Rizolex 50%مسحوق قابل للبللغ مبید/كغ) أوRizolex 10% dust)2التعفیر 
WP)2لیتر) لمعاملة درنات البطاطا/البطاطس في ظروف العدوى ةغ مادة فعال /

وبنسبة 1995عام %86.5االصطناعیة أو الطبیعیة، فانخفضت اإلصابة بنسبة 
، بینما تراوحت نسبة انخفاض المرض ما 1997عام %95.3-86.6تراوحت ما بین 

.Tلدى استخدام فطر %65.8-47.0بین koningii-5 55.7وبنسبة 1995عام%
أثناء موسم النمو Rizolex 50% WP. أدى استخدام المبید الفطري 1997عام 

غ/ متر طولي، إضافة إلى 1/البطاطس بمعدل لمعالجة التربة حول نباتات البطاطا
معاملة درنات اإلكثار قبل الزراعة إلى تحسین أداء المبید، فازدادت فاعلیتھ، وازداد 

نمو نباتات البطاطا/البطاطس وإنتاجھا للدرنات.

قسم وقایة النبات، كلیة .نبیل أبو كفالمعلوماتیـة واإلدارة المتكاملـة لآلفات.
، الالذقیة، سوریة.1446تشرین، ص. ب. الزراعة، جامعة

یعتبر اتخاذ قرار المكافحة والبدائل المتاحة في اإلدارة المتكاملة لآلفات عوامل 
ھامـة للوصول إلى قرار یتوافق مع المحددات البیئیة واالقتصادیة، فبقدر ما تكون 

لنظم المعلومة صحیحة وموثوقة بقدر ما تكون القرارات سلیمة ودقیقة، تساعد ا
) صانع القرار في اتخاذ القرار الصحیح. تتضمن Expert Systems)ESالخبیرة 

تطبیقات األنظمة الخبیرة في إدارة اآلفات: تشخیص اإلصابة، التصنیف والمساعدة في 
صنع قرارات المكافحـة. تمت معالجة مثال تطبیقي عن تصنیف الحشرات وتشخیص 

Geographicالمعلومات الجغرافیة . تقوم نظم EXSYSاإلصابة على برنامج 
Information Systems)GIS بتمثیل المعرفة مكانیاً وھي نظام خرائط كومبیوتري ،(

قوي جداً. یدعنا نشاھد ونحلل البیانات حسب الموقع، یعمل مع أنواع مختلفة عدیدة من 
ة المعلومات في وقت واحد لحـل أي مشـكلة. إضافة إلى ذلك فھي تزود بأداة سـھل

االستخدام تسمح بتقییم مخاطر اآلفات والمبیدات وتعرض البیانات بسلسلة من 
الخرائط. ھذه اإلمكانیات تدمج شرائح واسعة من الرسوم والصور النقطیة والصور 
الجویة وصور األقمار الصناعیة. یتضمـن ھذا البحـث توضیح إلمكانیات وقوة 

. ArcViewالبرنامج 

جالل الدین حبیبي. كراج، إیران.والمكافحة المتكاملة لھا.آفات البطاطا/ البطاطس 
آفة في حقول البطاطا/ البطاطس، 100تم حتى اآلن جمع وتحدید ما یزید عن 

. وتنتمي معظم %10وتقدر الخسائر المحصولیة لألجزاء الھوائیة والدرنات بحدود 
حة، كما ینتمي ھذه اآلفات لرتب متجانسة األجنحة، غمدیة األجنحة وحرشفة األجن

بعضھا للحلم والنیماتودا. ویعتبر بعض من ھذه اآلفات كالحشرات الماصة (المّن، 
والنطاط، والتربس، والبسیال)، وفراشة درنات البطاطا/البطاطس، وخنفساء كولورادو 
والدیدان السلكیة من اآلفات الرئیسة التي تصیب البطاطا/البطاطس في معظم مناطق 

الطرائق الكیمیائیة كفاءتھا في المكافحة، وتعتبر المكافحة المتكاملة اإلنتاج. ولم تثبت
التي تضم الطرائق الزراعیة، المیكانیكیة، الحیویة والكیمیائیة، والتي سیناقشھا البحث، 

أكثر الطرائق فاعلیة.
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كفاءة الفطریات اإلحیائیة والمخلفات العضویة ضد نیماتودا تعقد الجذور وفطریات 
) الھیئة 1(.2وإبراھیم خلیل حسون1زھیر عزیز اسطیفانالباذنجان.الذبول على

) المعھد الفني في المسیب، بابل، العراق.2(؛العامة للبحوث الزراعیة، بغداد، العراق
نفذت تجربتین تحت ظروف الحقل المشكوف والبیت الزجاجي في المعھد الفني 

الفطرین اإلحیائیینیر كل من تأثلدراسة وذلك 1998/1999في المسیب للموسم 
Trichoderma harzianum وPaecilomyces lilacinus،الخیل وومخلفات البقر

والغنم العضویة والمبید نیماكیور ضد المعقد المرضي لنیماتودا تعقد الجذور وفطریات 
بتطبیق التصمیم العشوائي التام و ، وذلكالذبول التي تصیب محصول الباذنجان

معنویاً للنباتات المعاملة بالمبید نتاجرات/معاملة. أظھرت النتائج تفوق اإلمكرأربعةب
.PوT. harzianumنیماكیور عن بقیة المعامالت، یلي ذلك الفطرین اإلحیائیین

lilacinusنتیجة االنخفاض المعنوي للنسبة المئویة . وكان ذلك مخلفات الخیلو
ور ودلیل نیماتودا تعقد الجذور للمعامالت للنباتات المصابة والدلیل المرضي للجذ

المذكورة أعاله مقارنة ببقیة المعامالت الداخلة ضمن ھذه الدراسة ومعاملة المقارنة
.(الشاھد)

علىMeloidogyne incognitaلنیماتودا تعقد الجذور الحیویةالكیمائیة والمكافحة
كلیة ،البستنة ووقایة النبات. قسم غربیةبو أولیدوعوض ربیع حسنأشجار النخیل.

.األردن،عمان،الجامعة األردنیة،الزراعة
والحیویة لنیماتودا تعقد الجذورالكیماویةتجربة المكافحة أجریت

M. incognitaالعقبة في میناءبرحي" في إحدى البساتین من "النخیل صنف على
نیماتودا مبیداتفیھا استخدمت منھاأربعة،األردن. تضمنت التجربة ست معامالت

100(Vydate 20% EC/ شجرة) و 3سمMocap 20% EC)75غیر مبخرة ھي: 
/ غ125(Rugby 10% G/شجرة) و غ100(Furadan 10% Gو /شجرة) 3سم

(تحتوي على الفطرBiocontبیوكونتأما المعاملة الخامسة فھي شجرة). 
Trichoderma harzianum) (200للمقارنة.الشاھدباإلضافة إلى معاملة / شجرة)، غ

المستحلبة فقد أماثم ریھا، جرت المعاملة بالمبیدات الحبیبیة بعد خلطھا بالتربة جیداً 
األشجارمزجت مع قلیل من الماء وسكبت على سطح التربة ثم غمرت بالماء حول 

ویت ور12/4/1998و 23/11/1997نفذت معامالت التجربة في كل من المصابة.
ن جمیع مبیدات النیماتودا كانت أ. أظھرت نتائج المكافحة الكیماویة ببالتنقیطاألشجار 

أشجار النخیل على علىM. incognitaمكافحة نیماتودا تعقد الجذور فيفعالة 
كثر أكانتVydateوFuradanن فعالیة المبیدینأتبین بلكنالتركیزات المستعملة. و

المبیدات الكیماویة فعالیة. أما قلأMocapحین كان فيRugbyو Mocapمن
المبیداتبالمقارنة مع جداً محدوداً كان لھ تأثیراً فقدT. harzianumالبیوكونت 

الكیماویة.

غطیة في المكافحة المتكاملة في مكافحة بعض األمراض في زراعة الخضر تحت األ
،مركز البحوث الزراعیة.شھابمحمد عبد الحق في لیبیا.طرابلس،منطقة تاجورا

.لیبیا،قسم وقایة النبات
ي ف1993/94و 1992/93الزراعیین تمت الدراسة المبدئیة خالل الموسمین

في استخدام وذلك ، لیبیا،تاجوراءفي منطقةمحطة بن زیدون للبحوث الزراعیة
(Sphaerothica fulginea)المكافحة المتكاملة لمرض البیاض الدقیقي على الخیار 

. خالل (Phytophtora infestans)/البندورةومرض اللفحة المتأخرة على الطماطم
عند توفر الظروف دفیئات) انتشار المرض في ال1(الدراسة تم مالحظة مایلي:
، ىزالة الندإودفیئاتلاالجوانب فيبواب وعند فتح األإالالمناسبة ولم تقل اإلصابة 
) ومن العملیات الناجحة كذلك في 2(.ة لدورة حیاة المرضوھذا یؤكد الدراسات السابق

حراقھا للقضاء إوتقلیم األوراق الجافة والمیتة وعشابزالة األإغطیة الزراعة تحت األ
جراء الرش عند الضرورة بالمبیدات الوقائیة والمتخصصة إعلى مصادر العدوى و

بالنسب الموصى بھا وحساب فترة انتظار.

تعقد الجذور عن طریق التعقیم الشمسي للتربة في مكافحة نیماتودا
سمیرة سالمي وماجدة لوبي.  المعھد القومي للعلوم الفالحیة . البندورة/الطماطم

، الحراش، الجزائر.16200
تمت دراسة تأثیر التعقیم الشمسي للتربة باستعمال غطائین من البالستیك أسود 

ھكتار) لمكافحة نیماتودا تعقد الجذور في لیتر/ DD 300أبیض،  ومبید نماتودي (أو
البندورة/الطماطم المزروعة في البیوت البالستیكیة. أظھرت النتائج أن التعقیم 
الشمسي ومبید النماتودا قد خفضا من كثافة نیماتودا تعقد الجذور في محصول 
الطماطم، وأفضل نتیجة سجلت عند استعمال غطاء البالستیك األبیض ومبید 

ودا، وھذا بإرتفاع مردود اإلنتاج ونمو الطماطم. كما تمت دراسة فعالیة التعقیم للنیمات
الشمسي للتربة على األعشاب الضارة والمواد الكمیائیة.

فھمي . تأثیر التعقیم الشمسي بعد الزراعة على نمو غراس سبعة أنواع من الفاكھة
ة النبات، كلیة الزراعة، قسم البستنة ووقای. بالنأبوبو غربیة وحفظيأشتات، ولید 

.األردن،الجامعة األردنیة، عمان
خضعت غراس من سبعة أنواع من الفاكھة (تفاح، دراق، عنب، زیتون، ا

لمعامالت التعقیم الشمسي 1996-1994جوافة، باباظ والموز) خالل الفترة من
املة ما سود بعد الزراعة، وتراوحت مدة المعباستعمال شرائح من البولي ایثیلین األ

أشھر، وكانت الغراس مزروعة في محطة البحوث الزراعیة التابعة للجامعة 6-3بین 
األردنیة في المنطقة الوسطى من وادي األردن. بینت النتائج قدرة غراس الزیتون 

نھ لم تكن ھنالك أال إوالجوافة على تحمل معامالت التعقیم الشمسي بعد الزراعة. 
جار المعاملة وغیر المعاملة (الشاھد) من ھذین النوعین.  فروقات معنویة في نمو األش

في حین لم تقدر غراس الموز والباباظ على تحمل معاملة التعقیم الشمسي بعد الزراعة 

ما غراس األنواع متساقطة األوراق أحیث ماتت جمیع الغراس في الموسم األول. 
التعقیم الشمسي بعد وھي: التفاح، الدراق والعنب فلم تقدر على تحمل معامالت 

الزراعة وماتت جمیعھا عندما كانت الغراس المستعملة للزراعة عاریة الجذور
(bare rooted) في حین استطاعت غراس التفاح تحمل معاملة التعقیم الشمسي بعد

كیاس للزراعة.أالزراعة عندما استعملت غراس مرباه في 

التقانات الحیویة
راض النباتیة االقتصادیة من خالل بصمة الحامض طریقة سریعة للكشف عن األم

محمد خلیل سعید خلیل. معھد بحوث أمراض النباتات، الجیزة، مصر.النووي.
تم استخدام طریقة سریعة إلزالة اللبس بین  سالالت القمح والمسببات 

Peronosclerospora sorghiالمرضیة. طریقة بصمة الحامض النووي أكدة أن 
(PS) لمرض البیاض الزغبي في الذرة الرفیعة وعدم انتظام في أكواز الذرة، ، المسبب

Sclerophora macrosporaلیس المسبب المرضي للبیاض الدقیقي للقمح  (SM) .
القادم من الذرة. تم استخدام بادئ التفاعل SMیظن أن سالالت القمح تھاجم من قبل 

)Primer لـ (PSسلیمة وم) صابة). أعطت الذرة المصابة مع عینات القمح والذرة
. تم PS) یدل على وجود تشابھ بین الحمض النووي للبادئ والـ Bandsأشرطھ (

من الذرة المصابة واألوراق، بتركیز PS) التابعة لـ Conidia(استخالص األبواغ 
مع البادئ المخصص لـ ةنانوغرام، أظھرت النتائج إیجابی100-10للحامض النووي

PS أیة نتائج إیجابیة في حال الذرة السلیمة والشعیر المصاب والقمح ، ولم یظھر
المصاب واألعشاب المصابة. وأیضاً باستخدام البادئ العام المستخدم في تفاعل 

) أظھرت نتائج مشابة EcoR1 enzymeالتضخم المتسلسل والمنتج من قبل البكتیریا (
انتظام األكواز الذرة) لكن (مصابة في عدم PSفي حال استخدام األبواغ الخاصةلـ 

أعطى أشرطة مختلفة في مواقع مختلفة. ھذا یعني أن التفاعل SMالقمح المصاب بـ 
.SMولیس من PSالمرض یأتي من 

Bacillusا ـتطویر إنتاج غیر مكلف للمبیدات الحیویة المستخلصة من البكتیری
thuringiensisنبیل الزوارى، .سیةباستعمال فواضل الصناعات الغذائیة التون

مركز البیوتكنو . النباتاتصفوان بن سیك على و سمیر الجوة. مخبر حمایة وتطویر
.' صفاقس، تونسK'3038لو جیا بصفاقس. ص.ب. 

انتباه الباحثین المختصین لمدة طویلة Bacillus thuringiensisالبكتیریاجلبت
للحشرات مما جعل منھا مبیداً ھمیة وخصوصیة فاعلیتھا القاتلةوال تزال وذلك أل

ما أبالزراعة وتلك الناقلة لألمراض. ضارة لمقاومة الحشرات الونظیفاً ممتازاً حیویاً 
طدم بغالء كلفة إنتاجھا عبر تقانات صانتشارھا الواسع وخاصة في البالد النامیة فقد ا

یویة عبر بتطویر وإنتاج مبیدات حھذه األبحاث وساط مكلفة. اھتمت أالتخمیر وفي 
وساط المستخرجة من األBacillus thuringiensisتكوین مجموعة كبیرة من فصائل 

ھتمتالتونسیة. إلى جانب الدراسات الجینیة والجزیئیة للمادة الفعالة للمبیدات المنتجة 
بتطویر طرق غیر مكلفة إلنتاجھا عبر تقانات التخمیر وذلك ھذه البحوث أیضاً 

متكونة من فواضل الصناعات الغذائیة المحلیة التونسیة. تمت وساط غذائیةأباستعمال 
لضبط العائقات والضغوطات فتم التوصلدراسة الحاجیات الغذائیة لفصائل متعددة 

م التوصلجل تخطیھا تأمثل للمادة الفعالة للمبیدات. ومن التي تحد من اإلنتاج األ
خصوصیات وفاعلیة وساط غذائیة صعبة التحلل وتوجب ذلك دراسةأالستعمال 

ا مكن منزیمات المحللة للمواد البیولوجیة والمنتجة من طرف الفصائل المدروسة، ماأل
على دقیق القمح الصلب، وھي مادة بدون من ضبط وسط غذائي مرتكز خصوصاً 

سماك المجففة. استوجب استعمال ھذا الوسط المعقد قیمة مضافة وكذلك فواضل األ
ائیة الرخیصة الثمن للنھوض بإنتاج وافر تعدى التوقعات تدخل بعض العناصر الكیمی

یمكن استعمالھ لإلنتاج المقتصد للمبیدات الحیویة. للمادة الفعالة مما جعل منھ وسطاً 
خرى مثل صناعة أخرى مرتكزة على فواضل صناعات أوساط أاصل تطویر تتوكما 

.تریل300و 20الحلیب والسكر وذلك عبر استعمال مفاعالت ذات حجم 

عدلة وراثیاً بجینات مقاومة المردودات االقتصادیة البیئیة والمحصولیة للذرة الم
، 2، لؤن صابر1أمیل میلكوف.في منطقتي البلقان وتركیاللحشرات ومبید أعشاب 

) مونستو 2) مونسنتو أروبا س أ.؛ (1. (4ومارن فلسف4، قسطنطن رادو3علي تتیك
، بلغاریا.1616ارع بوجان، صوفیا أ " شوكر" ش25أوربا س أ/ ن ق، 

مقاوم =Randup Redy) RRتم اجراء التجارب األولى إلنتاج الذرة المھجنة 
Bacilusللجالیفوستین) و  thuringinesis) BTماكن = مقاوم للحشرات) في األ

وقد كان أول تسجیل وسماح الستخدام .1997في عام CE/ EE/ CIS/ ME: التالیة
وتم الحصول على ھذه الذرة بعد العدید من .1998یا في العام الذرة في بلغار

الفحوصات والدراسات المكثفة مما حسن من الفائدة الزراعیة واالقتصادیة وكذلك 
وجد كفاءة عالیة في أRRالبیئیة في تلك المناطق. وجود الذرة المقاومة للجالیفوستین 

ولیة والدائمة وھذه تعتبر عشاب الحوغیرھا من األSorghum halepeseeمكافحة 
ما الذرة المقاومة للحشراتأ.عامل محدد لزراعة الذرة في منطقة البلقان

(BT – corn)عطت فعالیة عالیة خاصة في المناطق الحارة والرطبة وتلك التي فیھا أ
كما ھو الحال في الجنوب SesamiaوOstriniaإصابة عالیة بكل من األنواع التي 

یا، وباإلضافة إلى الفائدة في التخلص من الحشرات فھناك فائدة بیئیة الشرقي من ترك
حیث تم التقلیل من استخدام المبیدات الكیماویة. 


