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تعريف مسبب مرض العفن السخامي على األشجار في محيط جامعة عمر المختار – البيضاء  -ليبيا
إيمان جبريل عبدالرواف ،1زهرة إبراهيم الجالي ،*1كاملة عبدالرحيم الوحش

2

1قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار

2

قسم الحياة البرية ،كلية الموارد وعلوم البيئة ،جامعة عمر المختار

تاريخ االستالم 12 :مايو  / 2112تاريخ القبول 10:سبتمبر 2112
© مجلة المختار للعلوم 2112
:Doi
المستخلص  :أجريت الدراسة خالل الموسم  2112-2112بهدف تعريف مسبب مرض العفن السخامي على أوراق بعض النباتات
في الموقع شملت التين ،الزيتون ،الدفلة ،اللوز ،الخروب ،الكافور ،اإلكليل ،الصبار النجمي ،الورد البلدي ،البزرومية ونبات أخرى،

حي ث

جثثرت زيثثارات أسثثبوعية لجمثثع العينثثات الورقيثثة وفحصثثها لمالحظثثة وجثثود المثثرض والحش ثرات المرافقثثة ،كمثثا تثثم عثثزل مسثثبب

المرض على الوسط الغذائي  PSAوتعريفه بناء على صفاته المزرعية والشكلية واختبار قدرته على إصابة النسثي النبثاتي .أثبتثت

الدراسة وجود المرض على أشجار الزيتون والتين والدفلة مرافقا لوجود الحشرات الماصة ،في حين خلت بقيثة النباتثات مثن اإلصثابة
عدا الصبار النجمي ،وبعض الحشائش .كانثت أعلثى نسثبة وشثدة إصثابة بثالمرض  %2050و )%92سثجلت علثى أشثجار الزيتثون
يليها الدفلة ثم التين .نتائ العزل أثبتت تسثجيل الفطثر  Alternaria alternataعلثى األوراق ،فيمثا برهنثت نتثائ اختبثار القثدرة
على إصابة نسي النبات على عدم ظهور اي أعراض مرضية على األوراق المعداة اصطناعيا.
الكلمات المفتاحية :مرض العفن السخامي ، Alternaria alternata ،أشجار ،ليبيا
الندوة العسلية فوق أجثزاء النبثات  )1222 ،Kweeفثي صثورة

المقدمة

شبكة سطحية من الخيوط الهيفيثة الكثيفثة السثوداء ،Hughes

فطريثثات العفثثن السثثخامي مجموعثثة تضثثم أكثثثر مثثن  211فطثثر

 1229؛  Faullوآخثثثرون .)2112 ،يعثثثود اللثثثون األسثثثود فثثثي

فوق بشثرة الورقثة .تعثيش تلث األنثواع علثى سثطا النبثات حيث

العف ثثن إل ثثى الص ثثبغات الس ثثوداء ف ثثي خي ثثوط أو ميس ثثليوم الفط ثثر

تتغذى بعض أنواع الحشرات الماصة على أوراق النبات وتفثرز

 2111 ،Gillman؛  El-Galiو.)2112 ،Mohamed

الحش ثرات نثثدوة عسثثلية  .)Honeydewتسثثقط النثثدوة العسثثلية

تخثثتلط الخيثثوط الفطريثثة ألن ثواع فطريثثات العفثثن السثثخامي علثثى

ف ث ثثي ص ث ثثورة قطث ث ثرات عل ث ثثى األوراق الس ث ثثفلى وتغط ث ثثي األوراق،

سثثطا العائثثل كمثثا تخثثتلط األطثوار الجنسثثية والالجنسثثية لهثثا مثثع

األغص ثثان ،والنبات ثثات تمام ثثا ،باإلض ثثافة إل ثثى الترب ثثة والص ثثخور

ار جنسثية
العلم بأنه ليا كل فطريات العفن السخامي تنت أطو ا

تتغطى هي األخرى بالدبق السكري.

 Hughesو .)2112 ،Seifert

تتغطث ثثى النبات ثثات بالرم ثثاد األسث ثثود المسثثثخم الن ثثات ع ثثن سث ثثقوط

ينتشر مرض العفن السخامي في الكثير من مناطق العالم وفي

جراثيم بعض الفطريات الهوائية على أجزاء النبات ونموها على

المنث ثثام المعتث ثثدل أو شث ثثبه االسث ثثتوائي أو الرطث ثثب أو االسث ثثتوائي

أسطا األوراق واألفرع واألغصان وحتى الثمار وتعيق عمليثات

حيث ث ث ث

الت ثثنفا والبن ثثاء الض ثثوئي والن ثثتا  Santosوآخ ثثرون.)2112 ،

غث ث ث ث ازرة األمط ث ث ثثار والتن ث ث ثثوع الفط ث ث ثثري الغن ث ث ثثي Shukia

وآخثثرون .)2112 ،تمتثثاز منطقثثة الجبثثل األخضثثر التثثي تضثثم

هثذ الفطريثثات ليسثثت لهثثا عالقثثة بالنبثثات ولكثثن تنمثثو فقثثط علثثى
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و .%111 -29 =3وحسث ثثبت شث ثثدة اإلصث ثثابة بث ثثالمرض وفث ثثق

موق ثثع الد ارس ثثة بتش ثثكيلة عظيم ثثة م ثثن النبات ثثات وبمن ثثام معت ثثدل

معادلة :)1220 McKinney

لجن ثثة تقي ثثيم ود ارس ثثة الغط ثثاء النب ثثاتي ،)2110 ،وتن ثثوع فط ثثري
كبير  .)2113 ،Abdulrahmanلوحظ ظهور أعراض عفن

%ش ث ثثدة اإلص ث ثثابة = مجم ث ثثوع ع ث ثثدد األوراق × درج ث ثثة ال ث ثثدليل

أسود أو ما يشبه الرماد أو السخام علثى أوراق بعثض األشثجار

المرض ثثي) ×  /111ع ثثدد األوراق ف ثثي العين ثثة  Xأعل ثثى درج ثثة

للدليل المرضي

النامية في حدائق الجامعة ،رافقهثا أعثراض تثدهور وبثطء النمثو
وقلثثة التوريثثق والتفريثثع والتثثي كانثثت السثثبب فثثي د ارسثثة مثثثل هثثذا

العععععال والتعريععععف :قطع ثثت األغص ثثان وجمعث ثت األوراق الت ثثي

ظهثثر أنهثثا مغطثثاة بمثثا يشثثبه المسثثحوق أو الرمثثاد األسثثود مثثن

العرض على النباتات.

األش ثثجار والشث ثجيرات المدروس ثثة .وف ثثي ك ثثل مث ثرة ت ثثم فيه ثثا جم ثثع

مواد وطرق البحث

العين ثثات ج ثثرى غس ثثلها بالم ثثاء الج ثثاري للتأك ثثد م ثثن أن الع ثثرض

موقع الدراسة :بلغت المساحة المستهدفة 632,648.72م

2

سطحي فقط على الورقة شكل  )1وليا مرتبطا بنسيجها.

شملت على أشجار التين ،الزيتون وشجيرات الدفلة باإلضافة
إلى اللوز ،وبعض نباتات الزينة كالورد البلدي ،الصبار
وشجيرات اإلكليل والبزرومية ،وبعض الحشائش .أجريت

الدراسة خالل الفترة من أبريل وامتدت حتى نهاية نوفمبر من
الموسم  .2112 – 2112نظمت زيارات أسبوعية إلى حدائق
الجامعة ومن خاللها تم فحص النباتات في الموقع لغرض

جمع العينات ،مع مالحظة تدوين وجود ندوة عسلية ووصف
وتوثيق األعراض .حسبت النسبة المئوية لظهور المرض
بموجب معادلة  :)1223 Jamesعدد األشجار المصابة ×

شثثكل  :)1أع ثراض العفثثن السثثخامي علثثى ورقثثة الدفلثثة قبثثل الغسثثيل ،)A

 / 111عدد األشجار الكلي.

وبعد الغسيل )B

العال تم عزل الفطر المسبب للمرض بطريقتين:

جمععع العيتععات :جمثثع عثثدد  21ورقثثة /شثثجرة ومثثن أربثثع أشثثجار

الععععععال المباشعععععر :جه ث ثثز الوس ث ثثط الغ ث ثثذائي أج ث ثثار البط ث ثثاطا

اختيثثرت بشثثكل عش ثوائي ومثثن جميثثع االتجاهثثات علثثى الشثثجرة

والسثثكروز) Potato sucrose Agar (PSAوسثكب بعثثد

وم ثثن ارتف ثثاع 2مت ثثر ف ثثوق مس ثثتوى س ثثطا األرض ،وم ثثن وس ثثط

التعقث ثثيم وبعث ثثد إضث ثثافة المضث ثثاد الحيث ثثوي

الف ث ثثرع م ث ثثع التركي ث ثثز عل ث ثثى األوراق حديث ث ثثة النم ث ثثو ف ث ثثي الربي ث ثثع

streptomycin

152 sulphateجم/لتر) في أطباق بتري قياا 2سم بمعثدل

 .)2119 ،Jouraevaأخثذت العينثة شثثهريا فثي فصثلي الربيثثع

10مثثل/طبق وت ثر ليتصثثلب .باسثثتخدام إبثثرة عثثزل معقمثثة ت ثثم

والخريف خالل موسم انتشار العرض ،وفحصت تحت المجهثر

أخثثذ جثثزء مثثن النمثثو الفطثثري الظثثاهر علثثى الورقثثة ،ونقثثل إلثثى

المركب والتشريحي لمالحظة تراكيب الفطثر التثي يظهرهثا علثى

الوسثثط الغثثذائي ،وحضثثنت األطبثثاق فثثي درجثثة حث اررة 2±22م°

النبات المريض باإلضافة إلى وجود الندوة العسلية التي يعتاش

لمث ثثدة  0أيث ثثام تحث ثثت المالحظث ثثة اليوميث ثثة لمتابعث ثثة نمث ثثو وتطث ثثور

عليهثثا .خلطثثت العينثثات الورقيثثة لتكثثوين عينثثة عش ثوائية مركبثثة

الفطر المسبب للعرض.

وف ثرزت أوراقهثثا وص ثنفت فثثي صثثورة متدرجثثة لاصثثابة بموجثثب

العال في غرفة الرطوبة :في هذ الطريقة وضعت األوراق

مقي ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاا  Bokonon-Gantaو Neuenschwander

المصابة على أسطا شرائا زجاجية معقمة في أطباق بتري

 )1220المك ث ثثون م ث ثثن خم ث ثثا درج ث ثثات = 1 :ال يوج ث ثثد عف ث ثثن

مجهزة كغرفة رطبة ،وحضنت في درجة ح اررة 2±22م °لمدة

سثثخامي%20-01 =2 ،%01 -29 =2 ، %20 -1 =1 ،
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 0 -2أيام لح

بعثثد إج ثراء هثثذ المعثثامالت حضثثنت األطبثثاق فثثي درجثثة ح ث اررة

الفطر على النمو والنشاط .تم نقل جزء من

النمو الفطري إلى أطباق  PSAكما سبق.

2±22م ºمع متابعة ظهور أي أعراض على األوراق تدل على

التعريعععف :بع ثثد التحض ثثين ،فحص ثثت المس ثثتعمرات النامي ثثة م ثثن

إمراضية الفطر للنبات.

حي ث اللثثون ،الحافثثة ،طبيعثثة النمثثو إلوانتثثا الصثثبغات .إلج ثراء
التعريف تم تحميل جزء من النمو الفطثري علثى شثرائا زجاجيثة
مغط ث ثثاة بف ث ثثيلم رقي ث ثثق م ث ثثن ص ث ثثبغة أزرق الالكتوفين ث ثثول لد ارس ث ثثة
الصثثفات المورفولوجيثثة مثثثل شثثكل الميسثثليوم ،الحامثثل الكونيثثدي

والج ث ث ثثراثيم الكونيديث ث ثثة  .)Conidiaفحصث ث ثثت الش ث ث ثرائا تح ث ث ثثت
المجه ثثر المركث ثثب ووثقث ثثت التراكيث ثثب المختلفث ثثة للفطث ثثر المعث ثثزول
بالتصث ثثوير ووصث ثثفت بدقث ثثة وق ث ثيا حجث ثثم  21جرثومث ثثة كونيديث ثثة
وعرف استنادا على الم ارجثع المعتمثدة  Barnettو ،Hunter
 1222؛  Woudenbergوآخرون.)2112 ،
اختبععار قععدرف الفطععر عل عى إصععابة تسععين التبععات :إلج ثراء هثثذا

شكل ( :)2العدوى االصطناعية على األوراق

االختبثثار جمعثثت أوراق سثثليمة خاليثثة مثثن اإلصثثابة والخثثدوش،
غسلت بماء الصنبور ثم غمرت فثي محلثول التعقثيم هيبوكلوريثد

دراسة المرض في الموقع

الصوديوم  )NaOClتركيز  %1لمدة دقيقثة واحثدة ثثم غسثلت

التتائن

تميز موقع الد ارسثة بتبثاين وتنثوع النباتثات الموجثودة بثه ،وسثجل

م ثرة أخثثرى بالمثثاء المقطثثر المعقثثم وجففثثت علثثى ورق ترشثثيا.

المث ثثرض فقث ثثط علث ثثى أشث ثثجار التث ثثين والزيتث ثثون والدفلث ثثة ونباتث ثثات

وزعت األوراق بمعدل  2أوراق في أطباق بتري  2سم) تحتوي

الصبار النجمثي وبعثض الحشثائش ،فثي حثين ت ارفثق ظهثور مثع

 31ج ث ث ثرام مث ث ثثن البلث ث ثثورات الزجاجيث ث ثثة  )Beadsبحجث ث ثثم 0مث ث ثثم

تواجد الحشرة على األشجار الثال

والمعقمث ثثة كغرفث ثثة رطبث ثثة .أجريث ثثت العث ثثدوى الصث ثثناعية ل ث ث وراق

المذكورة فقط جدول .)1

شكل  )2بطريقتين:
تجريح األوراق باسثتخدام إبثرة دقيقثة ووضثع قثرص 0مثم) مثن
الوسثثط الحثثاوي علثثى الفطثثر علثثى سثثطا الورقثثة بشثثكل مقلثثوب

بحي

تكون جراثيم الفطر مالمسة للجرح.

باسععتخدام قاقععب فلععين أخثثذ قثثرص 0مثثم) مثثن مسثثتعمرة الفطثثر
النامي بعمر  2أيام ووضع مقلوبثا علثى السثطا العلثوي للورقثة

دون تج ثريا .وضثثع قثثرص مثثن الوسثثط الغثثذائي خثثال مثثن نمثثو
الفطر على سطا الورقة كمعاملة سيطرة.
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جدول  :1تسجيل المرض على النباتات في الموقع
العائلة

وجود الفطر

وجود الحشرة

االسم العلمي

نوع النبات
التين

Ficus carica

التوتية

+

+

الدفلة

Nerium oleander

الدفلية

+

+

الزيتون

Olea sp.

الزيتونية

+

+

اللوز

Prunus amygdalis

الوردية

-

-

الخروب

Ceratonia siliqua

البقلية

-

-

الكافور

Eucalyptus sp.

المرسينية

-

-

االكليل

Rosmarinus officinalis

الشفوية

-

-

الصبار النجمي

Aloe vera

الصبارية

+

-

الورد البلدي

Rose sp.

الوردية

-

-

المايوبرية

-

-

--

+

-

بزرومية

Myoporum serratum
غير معروف

أخرى

شكل  ،)2كما وثقت األعراض امتداد العفن السخامي أو

تسبة وشدف اإلصابة على األشجار :أظهرت البيانات

المسحوق األسود ليغطي األفرع واألغصان الصغيرة على

الموضحة في جدول  )2وجود اإلصابة بمرض العفن

الشجرة ولوحظ كذل

السخامي في  10أشجار من أصل  22شجرة تين شملها

وجود ندوة عسلية على األوراق واألفرع

تحت المسحوق األسود.

المسا ،وفي  122شجرة من أصل  222للزيتون ،وفي 20
شجرة دفلة من أصل  ،92كما تم تسجيل أعلى نسبة وشدة
إصابة على الزيتون بمقدار  %2050و  %92في الموقع.
جدول  :2نسبة وشدة اإلصابة على األشجار في موقع الدراسة
نوع

عدد

عدد

عدد

نسبة

شدة

النبات

األشجار

األشجار

األشجار

اإلصابة

اإلصابة

الكلي
22

السليمة
22

المصابة
11

)%
30.3

)%
53.0

الدفلة

92

22

20

56.5

13.5

الزيتون

222

122

02

75.5

69.0

التين

األعراض والتعريف :تميز المرض على أوراق التين بظهور
مناطق مغطاة بطبقة من المسحوق األسود ملتصقة على نسي

شكل ( :a :)3أعراض العفن السخامي على أوراق التين :b ،مستعمرة

الورقة وكان العفن أكثر كثافة على السطا العلوي منه على

الفطر :c ،سالسل الجراثيم :d ،الجراثيم الكونيدية قوة )40X

السطا السفلي
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العال والتعريف :عند عزل الفطر المسبب للمرض ظهرت

مستعمرات هيفية أو خيطية على الوسط  ، PSAكانت ذات
حافة بيضاء في بدايتها ،ثم تحولت إلى اللون األخضر
الزيتوني بعد تكوين أعداد كبيرة من الجراثيم .تحت المجهر
ظهرت الجراثيم الكونيدية مرتبطة ببعضها البعض في سالسل،
برميلية الشكل مقسمة بجدر طولية وعرضية إلى عدد من

الخاليا تختلف في قياساتها جدول  .)2وبمطابقة المواصفات
المتحصل عليها لمسبب المرض مع تل

المدونة في المراجع

اتضا أن الصفات تعود للفطر . Alternaria alternata
شكل ( :a :)4أعراض العفن السخامي على أوراق الزيتون :b ،صورة

جدول  :3مقاسات جراثيم الفطر  A. alternataالمتحصل عليها من

مقربة للعفن على الورقة :c ،مستعمرة الفطر :d ،الجراثيم الكونيدية

األشجار المصابة

اإلصابة على أشجار الزيتون كانت منتشرة بكثرة في موقع

مقاسات الجراثيم

التين
23.4

الطول

الدراسة وظهرت في صورة سخام أسود دقيقي على كال

سطحي الورقة شكل  ،)3كما كانت شجيرات الدفلة النامية في
الموقع عرضة لاصابة بالمرض والذي ظهر في صورة
مسحوق دقيقي أسود يشبه الرماد الداكن ملتصق على األوراق

الزيتون
21

الدفلة
27

العرض

14.3

10.5

9.8

طول المنقار

6.8

9.75

3.8

عدد التقسيمات العرضية

6 -2

4-2

4-2

عدد التقسيمات الطولية

2-0

2-0

2-0

األرقام في الجدول متوسط  21جرثومة

ويمكن إزالته بإصبع اليد .تركزت األعراض كذل على السطا
العلوي أكثر منها على السطا السفلي للورقة شكل .)0

اختبار قدرف الفطر على إصابة تسين التبات :كشفت نتائ

عدوى وتحضين أوراق سليمة من أشجار التين والزيتون

وشجيرات الدفلة بالفطر المعزول عدم نجاح الفطر في إصابة

األوراق بأي أعراض مرضية شكل  ،9عند السهم) ،وبمعنى
آخر عدم قدرة الفطر على اختراق نسي النبات.

شكل ( :)6أوراق معداة بأقراص الفطر  A. alternataدون ظهور أعراض
عند السهم)

شكل ( :a :)5أعراض العفن السخامي على أوراق الدفلة عند السهم):b ،
صورة مقربة لاصابة على الورقة :c ،مستعمرة الفطر :d ،سالسل الجراثيم
الكونيدية
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تطبيق غسيل األوراق قبل العزل أثبت أنه يمكن إزالة نموات

المتاقشة

بينت نتائ الدراسة انتشار مرض العفن السخامي على أشجار

الفطر بسهولة من على أسطا األوراق وهذا يعني أن الفطر

الزيتون ،والتين ،والدفلة .ارتبط ظهور العفن على األوراق

ينمو سطحيا على الورقة وليا مرتبطا بنسيجها ،كما أن

بإصابة األشجار بنوع من الحشرات الثاقبة الماصة لعصارة

غسيل األوراق قبل العزل أكد على عدم وجود أعراض الفطر
على نسي النبات  Nieves-Riveraوآخرون.)2112 ،

النبات ظهرت في إصابة أوراق التين بقشرية التين الشمعية،

أوضا اختبار قدرة الفطر على إحدا

أعراض على أوراق

إلواصابة اوراق الزيتون والدفلة بقشرية الزيتون السوداء .نتائ
مماثلة سجلها  El-Galiو  )2112 Mohamedوالتي وثق

النباتات أنه غير قادر على إصابة األوراق سواء المجروحة أو

فيها إصابة أوراق اشجار الليمون بالعفن السخامي المصاحب

بدون تجريا .أكدت هذ النتيجة أن الفطر المسبب للمرض

مترمم إجباريا وليا ممرضا للنبات .دراسات عديدة أشارت

لوجود الذبابة البيضاء  Bemisia tabaciوأطوارها على

إلى أن الفطريات المسببة للعفن السخامي هي فطريات مترممة

األوراق .لوحظ من الدراسة أن األشجار غير المصابة بالعفن

ليا لها القدرة على إصابة النبات  Pitanوآخرون 2112 ،؛

السخامي كانت خالية من اإلصابة بالحشرات الثاقبة الماصة.

 Byramiوآخرون 2112 ،؛  Chliyehوآخرون.)2113 ،

دراسات عديدة برهنت على وجود ارتباط بين ظهور المرض
ووجود الحشرات الماصة  Pitanوآخرون 2112 ،؛ Illahi

االستتتا

وآخرون 2112 ،؛  Shukiaوآخرون .)2112 ،سجلت

سجلت الدراسة إصابة األشجار في الموقع بمرض العفن

الدراسة كذل إصابة نباتات الصبار النجمي وبعض الحشائش

السخامي وأن الفطر  A. alternataهو المسؤول عن هذا

األخرى بالمرض دون وجود الحشرة على النبات ،وفسر
الباح

النتيجة في كون تل

المصابة بالحشرة حي

المرض على األشجار المصابة بالحشرات القشرية ،في حين

النباتات تنمو تحت األشجار

خلت األشجار غير المصابة بالحشرات من وجود المرض.

تتساقط الندوة العسلية عليها مما

يعرضها لاصابة بالفطر المسبب للعفن .الندوة العسلية تنتجها
الحشرات الماصة بعد ت ِّ
غذيها على عصارة النبات ،وتتكون من
مجموعة من السكريات الذائبة مثل الجلوكوز ،الفركتوز
والهكسوز وعديدات التسكر  Bogoو )2111 ،Mantleالتي

االخالقيات البحقية

البح

جزء من رسالة ماجستير للباح

الباح

الثاني كمشرف أول ،والباح

تكون العفن على جميع صنوف األشجار هو Alternaria
المشمش

المراجع

مطابقة سجلت إصابة أوراق أشجار

الحمداني ،)2112 ،وأوراق الزيتون

الثال

كمشرف ثان،

كما أن جميع البيانات والصور أصيلة وليست مقتبسة.

يتطلبها نمو الفطر .بينت الدراسة أن الفطر المسؤول عن
 . alternataنتائ

األول تحت إش ارف

الحمداني ،محمد عبدالخالق .)2112 .الموسوعة العربية

Llias

ألمراض النبات والفطريات 22 .صفحة.

وآخرون )2110 ،بالفطر  . Alternariaتطابق عزل نفا
الفطر من جميع صنوف األشجار في المساحة المدروسة وفي

لجنة حصر وتقييم الغطاء النباتي – التقرير النهائي .)2110

جميع االتجاهات في الموقع والتي ربما تعود إلى سيادة الفطر

جامعة عمر المختار 239 .صفحة.
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Doi:
Abstract: This study was conducted to identification sooty mold disease on planted trees and
shrubs in University Periphery i.e.: olive, fig, oleander, almond, carob, rosemary, tuart, rose, aloe,
conocarpus and other weeds All samples were collected and checked for disease and insects incidence. The fungal was isolated on PSA medium, and identification depended on cultural and morphological characters, then it was tested on plant tissue infection. The results indicated that the disease incidence with suckers insects on fig, olive and oleander, also disease without insects was recorded on aloe and weeds. While, plants remainder were negative infection. The highest infection
(75.5% , 69%) was recorded on Olive trees following by Oleander then Fig trees respectively. Isolation results showed to finding out Alternaria alternata on leaves, meanwhile, symptoms of pathogenicity test was negative on host leaves.
Key words: Sooty mold disease , Alternaria alternata, trees, Libya.
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