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 المقدمة
منناإلجراننتجاجوإلجئية فينندإلرنناإلفاج هإلجإرنن وإل ننيإلفمم بينندإلجسننل اجزإلاعنن إلجئيسنن ف إلجئ  ج ينندإل
جئلنناإلاعنن  اإلا يننتجإلرنناإلمة صنندإلجئفي  نني إلما ايننتإلجر نن ادإلا إرنن وإلجئف ل انندإلجئنن إلجئينناإل

جئي يلإلجئ إلجئياإلجالةلص ايإلجئيتجإلماجنبإلجئاالحإلاك ئيتإل ف يدإلجئذيإلصفنعإلجالردإلماإل
إلجئفم ريدإلمجالضتج إلجئن اجدإل نه إل   إلجئبيئدإلمجئصيدإلجئع مد.

جنإلجئنشنننتهإلجئي ئيننندإل ننناإلمي مئننندإلئعنننتبإلاعننن إلجئيسننن ف إل اعننن اإلجئع فننن إلم ةلننن إلمننناإلجاننن إل
قنن إلحف يلننمإلمنناإلجر نن ادإلا إرنن وإلمدانن إلج نناجاإلا نندإلجإرنن وإلجئلنناإلةنناإلاه افننمإلرنناإلجئي

إل.معلقبالاإل
 إقصاء العائل مؤقتًا عن الحقل

فنإل نازإلماننياإلجئع فنن إلئالننتهإلميننااهإل ننياإلرلنتجوإلجئ  ج نندإلسنني ا إلمنناإلةننا هإلجإرنندإل
  نن إلجالبلقنن لإلمنناإلجئفيصننيلإلجئعنن  صإلفئنن إلجئفيصننيلإلجئالحننصإلمنفمنناإلايقيننصإل ئنندإلمنناإل

إلداللإلم إلصأااإل:
جئفيصننيلإلفنإلرلننتجوإل نازإلماننياإلإلفتراا  عرردج د ررمح المحصررمل العائررل فرر  الحقرل إل-1

جئع ف إلراإلجئيق إلصجبإلأنإليليجرصإلأصضن اإلمنعإل نازإلمانياإلجئعيجفن إلجئباي ندإلئ رندإلرناإلجئيقن إل
أمإلراإلجئفنطقدإلا  اغ لإلم  يمإلرإنإل ذهإلجئطتنقدإلاكينإلغيتإلرع ئدإلراإلجئفن طصإلجئ  ج يدإل
 جوإلجئظتمفإلجئفن ديدإلجئلاإلاعفحإل نفيإلجئفيصيلإلجئع فن إلا سنلفتج إلم ئندإل نإلجئلناجد إل

دإلجئفيصيلإلصعنفحإلئ رندإلا البلقن لإلرناإلجئفيصنيلإلا ئلع ةنب.إلم  ينمإلرنإنإلراإلأمة وإلز ج 
   ج ننندإلإل نننذهإلجئطتنقننندإلاكنننينإلرع ئننندإلرقنننتإلرننناإلجئفنننن طصإلجئلننناإلالإلاعنننفحإل تمرهننن إلجئفن ديننند

،إلاف إلأنإل ذهإلجئطتنقدإلالإلاعل ازإلئفم ريدإلج اغ لإلممعإل ئندإلجئفيصيلإلجئع ف إلا سلفتج 
إل:جإر وإلمنه إلم إلصأااطتهإل   إلاع إلابق إل ذهإلجئطتنقدإلرع ئدإلراإلجئعي

 ذهإلجئطتنقدإلاعاإلرع ئدإلراإلجئعيطتهإل   إلاع إلمعبب وإلج متجبإلجئفعلعصيدإلم ن إلإل–آإل
جئبملتنننن إلمجئا يليمالزمننن إلمجئا يتمسننن وإلجئلننناإلانق هننن إلماصننن ي وإلج  اننن إلممننناإلج م  ننندإل
جئن اينندإلرنناإل ننذجإلجئفجنن لإلمانناإلأنإلجئليةننتإل نناإلز ج نندإلجئ نن إلدنناللإل ننهتإلانن بينإل

رنناإلمالصنندإلا ئياي بينن إلسنن  اإلا يننتجاإلرنناإلجئعننيطتهإلإلSalinasإلج ملإلرنناإلمجايإلسنن ئين  
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حيثإلين   إلجئ ن إلاشنم إلمعنلفتإلإلLettuce Mosaic   إلمتبإلميزجفيدإلجئ  إل
راإل ذجإلجئيجايإلئليرتإلجئظتمفإلجئفن ديدإلئ  ج لمإلمإنإلايةتإلز ج لمإلراإل هتإلان بينإل

إلئنب ا وإلجئفص ادإل هذجإلجئا يتم .ج ملإلصياإلماإل ااإلج
جئع ف إلةاإلاكينإلحتادإل ناإلجسل اجمه إلئفم ريدإلجئاياجنإلجئ عب بيدإلفنإلرلتهإل ازإلماياإلإل-ب

م ئندإلئي اندإلج ديننتهإلفئن إلرلننتهإلطين ندإلةنناإلاصن إلفئن إلسنندإلسننيجوإلئكنناإليبناأإلاأ يت نن إل
إلا ئظهي إلراإلدا إلأ اجاإلجئاياجنإلجئ عب بيدإلراإلجئيق .

ا ئنعنننبدإلئ يشنننتجوإلجسنننل امدإل نننذهإلجئطتنقننندإل نجننن حإلرننناإلمم ريننندإلحشنننتهإلجئبقننندإلجئنلنننندإلإل-و
وإلحيثإلضتجاإلراإلجئهناإلا ئتغمإلماإل يجف ه إلجئفلعااهإلمئكنه إلااض إلاشاهإلجئبقيئي جئ 

،إلفالإلفنإلجئليةننتإل نناإلز ج نندإلجئبقيئينن وإلدنناللإلج  ننهتإلالغننذعإل  نن إلجئقتبنن وإلجئن مينند
جئينن  هإلد  نندإلدنناللإل ننهتيإلآبإلمأي ننيلإلم نناإلرلننتهإل ننازإلماننياإل يجفنن إل ننذهإلجئيشننتهإل

اديلإلز ج دإلرنيلإلجئصنين إلفئن إلمف إلي ايإلفئ إلجب ا بإلأ اجا  إلاشم إلابيتإلفالإلفنإل
 ننذهإلجئفننن طصإلمجئننذيإلانضنن إلةتب اننمإلدنناللإل ننهتيإلآبإلمأي ننيلإلمم ئلنن ئاإلغينن بإلرلننتهإل

إل ازإلماياإلجئع ف إلأاعإلفئ إل هي إل ذهإلجئيشتهإلاشم إلمامتإلمتهإلأدتع.إل
ا ئنعننبدإلئ رنن وإلجئاقتننندإلاعنناإل ننذهإلجئطتنقنندإلغيننتإلرع ئنندإلاعننببإلةننا هإل ننذهإلجإرنن وإل  نن إلإل-ث

إلغذجفيد.جئيتادإلماعااإل يجف ه إلجئ
مفنن إلسننبصإليلبننياإلأنإلمنناإلجئعيجمنن إلجئفيننااهإلئهننذهإلجئطتنقنندإل ننيإل ننازإلر   يلهنن إلمننعإل
جإر وإلجئفليتادإلمجئفلعااهإلجئعيجف إلجئغذجفيدإلئليرتإلجئعيجف إلجئباي دإلئه إلا سنلفتج إلئنذئدإلرنإنإل
اطبيصإل ذهإلجئطتنقدإليلط بإلراإلا يتإلماإلج حي نإلجئلعن منإل نياإلم ج  ناإلجئفنطقندإلجئيجحناهإل

 ينندإلجئفي  نني إلجئلنناإلصجننبإلأنإلانن   إلمرنناإلأمةنن وإلمعيننندإلرنناإلجئفنطقنندإلمجالاانن عإل  نن إلبيإل
إلئضف نإلايريتإلرلتجوإلينعازإلريه إلماياإلجئعيجف إلجئفن سبدإلئ ر و.

فنإل ف يننندإلمم ريننندإلجئعيجفننن إلجئباي ننندإل نننناإلغيننن بإلجئع فننن إلإلمكافحرررة العمائرررل ال د  رررة إل-2
 إلصيناإلل اإلمفنجئتفي إلئ ردإلا ايإلفئ إلجئيناإلمناإلأ ناجاإلجإرندإلجئلناإلسنللفماإلمناإل بني إلجئشن

،إل نننذهإلجئطتنقننندإلاعننناإلمسننني دإلمهفننندإلئ اننن إلأ ننناجاإلجإرننن وإلمننناإلمعنننالإلزنننن اهإلأ ننناجاإلجإرننند
إلجئيشتندإلممعبب وإلج متجبإلممع إلجإر وإلجئاقتند.
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،إلصفمنناإلأنإلصمننينإلضننفاإلجئيقنن إلأمإلد  اننمفنإلجئغطنن اإلجئنبنن ااإلجئننذيإلصعفنن إلاع فنن إل نناي إل
إل: ريدإلجإر وإلم إلصأاائباي دإلراإلمممماإلج م  دإلجئن ايدإلراإلمج لإلفزجئدإلجئعيجف إلج

فنإلجئعاياإلماإلمعنبب وإلأمنتجبإلجئنبن وإلئهن إلمناعإل ن ف اإلمجسنعإلم  ينمإلرإبهن إلةناإلاياناإلإل–آإل
رنناإلجئعاينناإلمنناإلجئعيجفنن إلجئباي نندإل ننناإل ننازإلماننياإلجئفيصننيلإلجئننتفي إلممنهنن إلرنن يتم إل
ميزجفيدإلجئ  إلمر يتم إلج اتج إلجئبنجتإلجئعمتيإلمإنإلمم ريدإلجئعيجف إلجئباي دإلئهذياإل

يإلفئن إلدانن إلمصنا إلجئعننامعإل هفن إلد  نندإلمإبهفن إلينننلقالنإل يجسننطدإلجئا يتمسنياإلينن ا
جئيشننتجو.إلاننذئدإلرننإنإلاعنن إلمعننبب وإلج مننتجبإلممنهنن إلجئاطتننن وإلجئفعننببدإل مننتجبإل
 اأإلجئيبيبإلايل جإلفئ إل  ف إل اي إلأمإل  بييإلفاب  يإلمإنإلمم ريدإل ذهإلجئعيجف إلاعاإل

إلدطيهإلأس سيدإلراإلمم ريدإل ذهإلجئاطتن و.
اعنننندإلئ ع ف نننندإلجئب  بج بينننندإلرنننناإلحقننننيلإلجئطف طنننندإلجئفصنننن ادإلفنإلمم رينننندإلج اغنننن لإلجئل إل-ب

اعننناإلمننناإلجئفف  سننن وإلجئفهفننندإلرننناإلإل.Meloidogyn spp نيفننن اياجإلاعقننناإلجئجنننذم إل
إلجئعيطتهإل   إل ذهإلجإرد.

اعاإلج اغ لإلا فن وإلمنلجندإلأمئيندإلئنذئدإلرهناإلالإلايلن جإلفئن إل  فن إلمن إل ناجإلجئفلطان إلإل-و
ج اغ لإلراإلأغ نبإلج حين نإل ناإل يجفن إلمنه إلم  إلجئي ميلإلمجئه ئيكإلمغيت  .إلفالإلفنإل

 اي نندإلئ عاينناإلمنناإلجإرنن وإلم  يننمإلرننإنإلمم رينندإلج اغنن لإلئننمإلاننأ يتإلمعنننييإلرنناإلحتانندإل
إلماأ يتإلمعظمإلجإر و.

ا ئنعننبدإلئ يشننتجوإلاعنناإل ف ينندإلمم رينندإلجئعيجفنن إلجئباي نندإلسننالح اإل مإلحنناياإلم ئنندإل نإلإل-ث
لتسنن وتإلاعننيىإل  نن إلكننالاإلمنناإلجإرنن وإلجئيشننتندإلمجئيشننتجوإلجئن رعنندإلاجئطاي ينن وإلمجئفا

 نننذهإلجئعيجفننن إلجئباي ننند.إلفنإلجئعايننناإلمننناإلجإرننن وإلجئيشنننتندإلاعنننل ازإلج اغننن لإلمجئنب اننن وإل
ج دننتعإلئقضنن اإلرلننتهإلجئشننل اإلأمإلئ لغذصنندإلمجئلكنن  تإل  يهنن إلممنناإلج م  نندإل  نن إل ئنندإلمنن إل

إلصأااإل:
 اعنناإلحشيشنندإلايبعننينإل نن فالاإلاينناجاإلئذا انندإلجئننذ هإلجئبيضنن اإلSorghum midge 

إلصعاإلطتنقدإلمهفدإلئ عيطتهإل   إل ذهإلجئذا اد.إلمإنإلفزجئدإل ذجإلجئع ف 
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 فنإل صإلجئينطدإلجئف نفإلFalse chinch bugيلغذعإلما اجاإلأ ناجاهإل  ن إلاغن إلإل
  مإليه اتإلفئ إلجئعنب.إلMustardجئ تالإل

 إلماإلبن دتجوإلج م جعإلجئفعنج دإل  ن إلجئ ضنتجمجوإلرناإلر ي نناجإل80فنإلأك تإلماإل%
 .اأااإلماإلج اغ لإلجئفياياهإلراإلأمإلحيلإلحقيلإلجئ ضتجمجو

 َمننناإلجئ ننن إلئنننمإل  فننن إل ننن بييإلفابننن  يإل نننيإلأ نننج  إلجئيننني إلPoplarم  ينننمإلرنننإنإلإل
أ اجاهإلا اجاإلراإلجئفن طصإلجئلاإلي   إلريه إلجئ  إلمأ نج  إلجئيني إلم  ينمإلرنإنإل نذجإل
جئَفنناإلجئننذيإلصصننيبإلاننذم إلجئ نن إلصعلبننتإلمشننم دإلابيننتهإل  نن إلجئعمنن إلمنناإل ئنندإلالإل

إلئيي .ئلاإلالإلايااإلريه إلأ ج  إلجصعلبتإلمشم دإل   إلجئ  إلراإلجئفن طصإلج
مف إلسبصإليلبياإلأنإلمم ريدإلجئعيجف إلجئباي دإلأمإلجئ  بيندإلصفنعإلجإر وإلجئيشتندإلماإل

إلجئ ن اهإلراإلجئعااإلمم ئل ئاإلصياإلماإلأضتج   إلفئ إلا ادإلابيته.
فنإلجئعيجفنن إلجئباي نندإلاعنناإلغننذجااإلاينناجاإلئ عاينناإلمنناإلجئقننيج بإلمإنإلفزجئنندإل ننذهإلجئعيجفنن إلصعنناإلإل-ج

إلمجحاجاإلماإلطتجفصإلمم ريدإل ذهإلجإر و.إل
جئام هإلجئ  ج يدإل اإل ف يدإلز ج دإل اهإلمي  ي إلم ل ادإلا ئلع ةبإلإلالددرا  الزراعية  -3

 االاإلماإلز ج دإلبا إلجئفيصيلإلاشم إلملكت إلم ئدإل نإلجئعايناإلمناإلجإرن وإلالغنذعإل  ن إل
 ااإلمياماإلماإلجئعيجف إلجئنب ايدإلماغييتإلبي إلجئفيصنيلإلسني ايإلفئن إلاغيينتإلبني إلجإرندإلأمإل

صنيل.إلفنإلجئننام هإلجئ  ج ينندإلاضنفاإلأنإلجإرنندإلجئفعننببدإلئفشننم دإلمعقناإلجإرنن وإلجئفننتابتإلا ئفي
،إلد  ننندإلا ئنعنننبدإلدإلاعننناإلأدنننتعإلمعينننندإلرننناإلجئفيصنننيلإلئننناإلانننلفماإلمننناإلزنننن اهإلأ ننناجا  إلسنننن

ئ ر وإلجئلاإلاقضاإلرلتهإلجئشل اإلراإلجئلتمدإلا ئعاياإلماإلمعبب وإلج متجبإلممذم إلج اغ لإل
 وإلجئاقتنننند.إلفنإلجئننننام هإلمجئايننناجنإلجئ عب بينننندإلمجئعايننناإلمنننناإلماصننن ي وإلج  انننن إلممعننن إلجإرنننن

جئ  ج يدإلةاإلالإلاكينإلب ايدإلمعإلجإر وإلملعااهإلجئعيجف إلجئغذجفيدإلمئكنه إلاكينإلأك تإلبج ح اإل
  ج ينندإلمننعإلجإرنن وإلة ي نندإلجئعيجفنن إلجئغذجفينندإلممنناإلج م  نندإلجئن اينندإل نناإلجسننل اجزإلجئننام جوإلجئ

إل:راإلمم ريدإلجإر وإلم إلصأاا
جب انن بإلبعننبدإلجر نن ادإلافنننتبإلجئبقعنندإلجئعينينندإلرنناإلجئينطننندإلجئفلعننببإل نناإلجئاطنننتإلإل–آإل

Pseudocercosporella herpotrichodesمنننننعإلجسنننننلفتج إلج لفننننن اإلجئنننننام هإلإل
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جئ  ج يدإلمزن اهإل ااإلسنيجوإلجئام هإلجئ  ج يندإلجئلناإلصغينبإلريهن إلز ج ندإلجئينطندإلاجئشنم إل
،إلفالإلانشنأإلمناإلجئلتمندإلب وإلج متجبإلجئلناتإلمةاإلينطبصإل ذجإلجئشم إل   إلمعظمإلمعب1

فنإلجئام هإلجئ  ج يدإلةاإلالإلاكينإلرع ئندإلمنعإلمعنبب وإلج منتجبإل جوإلجئلطان إلجالدلين  يإل
مجئلننناإلانننلفماإلمننناإلجئعنننيىإلافلتمفننن و.إلانننذئدإلرنننإنإلمي مئننندإلداننن إلجر ننن ادإلااطنننتإل

 نناإلطتنننصإل ننازإلز ج نندإلأ ننج  إلجئب نني إلئعنناهإلسنننيجوإلاعنناإلإلOakrootاننذم إلجئب نني إل
يننلفماإلمنناإلجئعننيىإلرنناإلاننذم إلج  ننج  إلجئفيلنندإلإلطتنقنندإلغيننتإلرع ئنندإلم ئنندإل نإلجئاطننت

إلإلئعاهإلسنيجو.

إل
تإلجب انن بإلبعننبدإلجر نن ادإلافننتبإلجئبقعنندإلجئعينينندإل  نن إلجئينطنندإلا فنن إلجزاجاوإل1جئشننم إلا

إل سل اجزإلمي  ي إلغيتإلحع سدإلئ فتبإلسنيجوإلجئام هإلجئ  ج يدإلا
ا ئنعننننبدإلئلاغنننن لإلاعفنننن إلجئننننام جوإلجئ  ج ينننندإل  نننن إلاغييننننتإلبي ينننندإلمبينننناجوإلج اغنننن لإلإل-ب

فعل امدإلراإلا إلام هإلز ج يندإلم ئندإلبليجندإلاغينتإلجئفي  ني إلجئف  م ندإلانذئدإلرنإنإلجئ
جئام جوإلجئ  ج يندإلاعفن إل  ن إلاغيينتإلبظن زإلجئيتج ندإلمفن إلين ايإلفئن إلجئلنأ يتإلرناإلبي يندإل
ج اغنن ل.إلافننن إلاعفنن إلجئنننام جوإلجئ  ج يننندإلجئلنناإلصعنننلبعاإلريهننن إلجئع فنن إلجئفن سنننبإلئنننبع إل
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دإل نننازإلز ج ننندإلجئطف طننندإلا اننن إلج اغننن لإلجئفلطا ننندإل  ننن إلداننن إلأ ننناجا  إلم ننن لإل ئننن
إل..Orobanche sppف   له إلا ئه ئيكإل

صعننناإلجسنننل اجزإلجئنننام هإلجئ  ج يننندإلجئ  ئيننندإلمننناإلجئع فننن إلجئفن سنننبإلئ ايننناجنإلجئ عب بيننندإلأحننناإلإل-و
ينندإلجئلنناإلاهنن امإلجئفي  نني إلجئلي نني وإلجئفهفنندإلئفم رينندإلمعظننمإلأبننيج إلجئاينناجنإلجئ عب ب

،إلم ننن لإل ئننندإلجسنننل اجزإلجئنننام هإلجئ  ج يننندإلئفم ريننندإلبيفننن اياجإلجئبنجنننتإلجئعنننمتيإلجئف ل اننند
إل4-3جئفليي نن دإلحيننثإلصاضنن إلز ج نندإلجئبنجننتإلجئعننمتيإلرنناإلجئفننن طصإلجئفصنن ادإلانن إل

إلسنيجوإلئفتهإلمجحاهإلحعبإلمعليعإلجر  ادإلجئفياياهإلراإلجئيق .إل
م إلغنذعإل  ن إلانذماإلجئفعنتمفإلأنإلجئيتةن وإلجئجع ئيندإلجئبيضن اإلاعنيىإلرناإلجئلتمندإلمالإل-ث

،إلفالإلفبنمإلئنيحأإلأبهن إلالإلااضن إلانذم إلجئفي  ني إلجئبقيئيندإلئنذجإلانمإلجئعاياإلماإلجئنب ان و
جسنننل اجزإلأحننناإلجئفي  ننني إلجئبقيئيننندإلمنننعإلأحننناإلجئفي  ننني إلجئنجي يننندإلرننناإلام هإلز ج يننندإل
ةصيتهإلمف إلأاعإلفئ إلدان إلجئضنت إلجئنذيإلاعنببمإلجئيتةن وإلجئجع ئيندإلئ نجي ين وإلانذئدإل

جئ نننننننننن ر إلجئل اعننننننننندإلئ جنننننننننن إلإلانننننننننمإلايقينننننننننصإلمم ريننننننننندإلايننننننننناهإلئ عايننننننننناإلمننننننننناإلأبنننننننننيج 
Graphognathus spp.إلحينننثإلفنإل نننذهإلجئ نننن ر إلالإلا  لفننن اإلجئنننام هإلجئ  ج يننندإل،

لصإلجئيقنن إلمرننيلإلاطيننتإلماضننعإل يضنن اإلا يننتجاإل نننام إلالغننذعإلجئيشننتجوإلجئب ئغنندإل  نن إلرعنن
،إلأمننن إل نننناإلاغنننذيله إل  ننن إلبب اننن وإلجئنننذ هإلممعننن إلجئنجي يننن وإلم ننناإلجئصنننين إلمجئا  نننيئي 

 إلرنننإنإلجربننن ثإلاضنننعإل ننناهإل يضننن وإلرقنننتإل،إلافننن إلأنإل يجفننن إلغذجفيننندإلغينننتإلماضننن دإلئهننن
جئنجي ينننن وإلالإلالضننننت إلمنننناإلاغذصنننندإليتةنننن وإل ننننذهإلجئ ننننن ر إلئننننذئدإلرننننإنإلجسننننل اجزإلأحنننناإل
جئنجي يننن وإلرننناإلام هإلز ج يننندإلمنننعإلرعنننلصإلجئيقننن إلأمإلرنننيلإلجئصنننين إلصفمننناإلأنإلصق ننن إلمننناإل

إلضت إل ذهإلجئ ن ر .
فالإلفنإلإلان ئتغمإلمناإلبجن حإلجئنام جوإلجئ  ج يندإلرناإلجئعنيطتهإل  ن إلجئعايناإلمناإلجإرن و

إل:جئلاإلاياإلماإلجسل اجمه إلمنه  ن كإلاع إلجئفعية وإل
،إلا فن إلجزاجاإلجئفناعإلجئعن ف اإلئ رندإلأ نبحإلجسنل اجزإلجئنام هإلاعااإلجئعيجف إلجئغذجفيدإلئ رندإل–آإل

إلجئ  ج يدإل ف يدإل عبد.
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،إل ئدإل نإلج اغ لإلةاإلاكينإل إلةاإلي غاإلاأ يتإلجئام هإلجئ  ج يدماياإلج اغ لإلراإلجئيقإل-ب
جئفط يبإلمم ريله إلم  يمإلئكاإلاضفاإلبج حإلجئام هإلجئ  ج يندإلال ناإلإل يجف إل اي دإلئ رد

إلماإلمم ريدإلج اغ لإلجئفياياهإلراإلجئيق .
إلجئام هإلجئ  ج يدإلغيتإلمجاصدإلمعإلجإر وإلجئفليتادإلا ئيشتجوإلمجئعاياإلماإلجئقيج ب.إل-و
فنإلجئفي  ني إلجئباي ندإلجئاجد ندإلرناإلجئنام هإلجئ  ج يندإلةناإلالإلاكنينإل جوإلةيفندإلأمإلمننتاماإلإل-ث

 ايإلا ئفيصيلإلجئتفي إلم  يمإلرإنإلجئف ج  إلةاإلالإلي ل زإلا ئام جوإلجئ  ج يدإلجئلناإلجةلص
إلاي اإل ه إلجئامجفتإلجئف لصد.

إلجئفق ممد.إل-ج
اهننافإل ف ينندإلابننينتإلج  بإلجئ  ج ينندإلأيإلاتاهنن إل ننامنإلز ج نندإلفئنن إلجسننلبع اإلإلالت ررم:ا  -4

اجاإلجإرندإلرنناإلجئع فن إلأمإلجئعيجفن إلجئفن سنبدإلئ رندإلمفنن إلين ايإلفئن إلاعنتإلام هإلبفننيإلمزنن اهإلأ ن
جئيقنن إلم  يننمإلرننإنإلجئلبننينتإليهننافإلفئنن إلاجينننعإلجإرنندإلممياهنن إلرنناإلجئنه صنندإل،إلممنناإلج م  نندإل
جئن ايدإل   إلجسل اجزإلابينتإلج  بإلراإلمم ريدإلجئيشنتجوإل نيإلمم ريندإلجئيشنتهإلجئقشنتندإل

  ننن إلجئينطننندإلحينننثإلماننناإلأنإلانننتكإلج  بإلإلExaeretopus tritici Willجئتدنننيهإل
جئفصنن ادإلا ئيشننتهإلامنإلز ج نندإلئفيسننمإلمجحنناإلأاوإلفئنن إلدانن إلمليسننتإل ننااإلجئيشننتجوإلمنناإل

.إلحشننتهببب وإل0.088حشننتهببب وإلرنناإلج  بإلجئف  م نندإلئعنن مياإلمللنن ئياإلفئنن إلإل100.3
كذئدإلمااإلأنإلابينتإلج  بإلي ايإلفئ إلدا إلأ اجاإلاعن إلأبنيج إلجئايناجنإلجئ عب بيندإلجئلناإل

يعإلجئبقنن اإلئالنتهإلطين نندإلامنإلغنذجا.إلافنن إلأنإلجئلبننينتإلصعفن إلرنناإلا ينتإلمنناإلج حينن نإلالإلاعنلط
   إلدا إلافيدإلأمإلم  منإل ذم إلج اغ لإلراإلجئلتمدإلف جإلم إل جرصإل ئدإلجسنل اجزإلجئيتج ندإل

إليدإلئ قض اإل   إلج اغ لإلجئن  لد.إلجئعطي
منننناإلمفنننن إلسننننبصإليلبننننياإلجنإلجئطتجفننننصإلجئ  ج ينننندإلجئلنننناإلأ ننننتب إلجئيهنننن إل نننناإلفاننننتجاجوإلمة فينننندإلصف

إلجسل اجمه إلراإلأبظفدإلفاج هإلجإر و.
إل
إل
إل


