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في   شجار األ على Alternaria alternataالحشرات المرافقة لمرض العفن السخامي 
 محيط جامعة عمر المختار، ليبيا

  (3)وكاملة عبدالرحيم الوحش (2)وإيمان جبريل عبدالرواف (1*)زهرة ابراهيم الجالي

 ليبيا.(. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، 1)
 ، ليبيا.كلية الموارد وعلوم البيئة، جامعة عمر المختار(. 2)

 (.zahra.Ibrahim@omu.edu.ly)*للمراسلة: د. زهرة الجالي. البريد اإللكتروني: 

 10/09/2019تاريخ القبول:    10/05/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
وشدتها بمرض العفن السخامي  اإلصابةبهدف تقدير نسبة  2017/2018ُأجريت الدراسة خالل موسم 

وتعريف مسبب المرض والحشرات  ،التين والدفلة والزيتون، في محيط جامعة عمر المختار أشجار على 
ية ابتداء من شهر المرافقة له، وإثبات ارتباط نمو الفطر بالندوة العسلية الحشرية. تم تنفيذ زيارات اسبوع

 وراق، جمعت فيها عينات األ2017/2018من الموسم  تشرين الثاني/وحتى نهاية نوفمبر نيسان/أبريل
الُمصابة وُفِحصْت تحت المجهر التشريحي والمركب، لمالحظة أطوار الحشرات والندوة العسلية ودراسة  

المدروسة، ومتابعتها   شجارغراس من األ  نموات الفطر الُمسبب للمرض معمليًا، كما وتم تربية الحشرة على 
الندوة العسلية بغرض زراعة أبواغ الفطر عليها. سجلت الدراسة أعلى   إفرازابتداًء من فقس البيض حتى 

(، في حين كانت شدة  30.3ثم التين ) ، %(56.5على الزيتون، يليه الدفلة ) %( 75.5نسبة إصابة )
. بينت النتائج أن الفطر  على التواليوالتين والدفلة،  %( على الزيتون 13.5و ، %53و %، 69) اإلصابة

Alternaria alternata في الموقع، كما تم  شجارهو الُمسبب الرئيس لمرض العفن السخامي على األ
 Ceroplastesالُمصابة وهما: قشرية التين الشمعية )  شجارتسجيل نوعين من الحشرات القشرية على األ

rusci أشجار( على ( التين، وقشرية الزيتون السوداءSaissetia oleae على ) الزيتون والدفلة.   أشجار
 أثبتت النتائج نمو الفطر على الندوة العسلية على سطح الورقة وعدم اختراق أنسجتها.

 .، ليبياأشجار، الحشرات القشرية، Alternaria alternataالعفن السخامي، الكلمات المفتاحية: 
: المقدمة  

الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات من  ىعمومًا إلى تلك الفطريات التي تعيش عل( Sooty moldsُيشير مصطلح العفن السخامي )
والتي تشمل المن   ،(Suborder: Homopteraوتحت رتبة متشابهة األجنحة ) ،(Order: Hemipteraرتبة متجانسة األجنحة )

(Aphids ،) و ( الذبابة البيضاءWhiteflies ،) و( الحشرات القشريةSoft scales ،) و( بق الغبارMealy bugsونطاط األ ،)وراق 
(Leafhoppers( والتي تعتاش على النباتات )Tsatsia and Jackson, 2016 .) 
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قوم بامتصاص ية المحاصيل، إذ تإنتاجمن اآلفات التي تلعب دورًا في تحديد  Sap-suckers insectsتعد الحشرات الثاقبة الماصة 
إضافًة إلى تساقط الندوة العسلية التي تفرزها بكثافة شديدة على   ،إلى تدهور النبات اإلصابة وتؤدي  ،والثمار وراقعصارة النبات من األ

   .(Ismail et al., 2015واألفرع ) وراقوالتي تؤدي إلى ظهور مرض العفن السخامي على األ ،والنباتات المزروعة تحتها شجاراأل
وتكيفها العالي    ،ذكرت دراسات عديدة أن الحشرات الثاقبة الماصة تكمن خطورتها في قدرتها على مهاجمة طيف واسع من العوائل النباتية

 ،وشراهتها في امتصاص المواد الغذائية التي يصنعها النبات العائل ،ومقدرتها على التكاثر ، لالستيطان في أنظمة بيئية زراعية متنوعة
 Gullan andوتجمع الغبار على األجزاء النباتية المختلفة ) ،ةمي  ها للندوة العسلية التي تساعد على نمو الفطريات الر  راز فإضافة إل

Granston, 2005،)  خطورتها بسبب أنها تعيش في مستعمرات تضم كل أطوار الحشرة، باإلضافة لقصر دورة حياتها، إلى  وتزداد
 (.  Barreda, 2007مما يسرع من انتشارها ) اإلناثي تضعه جانب العدد الهائل من البيض الذ

من الحشرات المنتشرة  Hemiptera: Coccidae Saissetia oleae) (Olivier, 1791)ُتعد الحشرة القشرية السوداء على الزيتون 
انخفاض معدل النتح و مبكرًا،    وراقسقوط األو بها في ضعف النبات،    اإلصابة(، وتتسبب  Ben-Dov, 1993في شمال إفريقيا وفي ليبيا )

 (.   Ben-Dov and Hodgson, 1997واستنزاف المواد الغذائية )
من الندوة العسلية التي تنمو عليها  ها لكميات كبيرةإفراز أن الضرر األكبر لقشرية الزيتون السوداء من خالل  Barreda, (2007)ذكر 

باإلضافة إلى أنواع   .Cladosporium  sppو .Capnodium sppو ، .Alternaria sppعديد من األنواع الفطرية تنتمي لألجناس 
نخفاض في  مع اال ،ويتحول مظهر الشجرة إلى المظهر القاتم غير المقبول ،واألفرع والثمار وراقأخرى، حيث يغطي الُسخام األسود األ

 كمية المحصول ونوعيته. 
التين    أشجار من أهم آفات      Ceroplastes rusci (Hemiptera: Coccidae) (Linnaeus,1758)  كما ُتعد قشرية التين الشمعية   

السائل الخلوي  (. تهاجم الحشرة جميع أجزاء الشجرة فوق سطح التربة، وتمتص  Biche et al., 2012في منطقة حوض البحر المتوسط )
وتعليق ميكانيكية   ،مما يؤدي إلى توقف وظيفة الثغور  ،وتنتج ندوة عسلية تشكل بيئة أو وسط مالئم لنمو العفن السخامي بكثافة  ،في النبات

وتجريدها من   شجاروتتسبب في إضعاف األ ، التين أشجار (. ُسجلت الحشرة كآفة في ليبيا على Argov et al., 1987البناء الضوئي )
 (.  2009ها )المنفي، أوراق

ونوع النبات أو العائل الذي تغذت عليه الحشرة  ،برهنت دراسات عديدة اختالف كمية السكريات في الندوة العسلية باختالف نوع الحشرة
(Byme et al., 1990 حيث أشار ،)Tarczynski et al., (1992)  إلى احتواء الندوة التي أنتجتها الذبابة البيضاءBemisia 

tabaci ،الفركتوز والهليولوز  و الجلوكوز،  وأثناء تغذيتها على نبات البطاطا الحلوة على السكروز، في حين تم الكشف عن السكروز
أثبت التحليل الكيميائي للندوة احتوائها على    في الندوة بعد التغذية على نبات القطن. في دراسة اخرى   األخرى وسلسلة من عديدات التسكر  

سكريات ثالثية ورباعية مثل سكر و الهكسوز، و المالتوز،  و سكريات ثنائية مثل السكروز، و سكريات ُأحادية مثل سكر الجلوكوز والفركتوز، 
Erlose   وسكرglucosyl erlose (Bogo and Mantle, 2000  .) 

بنوع من الحشرات الماصة لعصارة النبات والمنتجة للندوة    شجارارتبط بإصابة األ  وراقن على األأن ظهور العفذكرت عديد من الدراسات  
جعلها عرضة لنمو  C. rusciبقشربة التين الشمعية  وراقأن إصابة األ Al-Momany and Al-Antary (2008)العسلية، وقد أشار

ترافق مرض العفن السخامي مع حشرة البق الدقيقي  Illahi et al. (2012)فطريات العفن السخامي، وفي دراسة أخرى سجل 
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Parthenolecanium corni  وفي ليبيا وثق . التوت أشجار  أوراقعلىEl-Gali and Mohamed (2017)   أشجار أوراقإصابة 
 .وراقوأطوارها على األ Bemisia tabaci الليمون بالعفن السخامي المصاحب لوجود الذبابة البيضاء

دراسات سابقة توثق عالقة الحشرات القشرية بمرض العفن السخامي في ليبيا، ُأجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على  وبسبب عدم توفر  
 . قة بين الفطر المسبب للعفن والحشرةوعلى العال ،الحشرات المرافقة لمرض العفن السخامي

 :مواد البحث وطرائقه
  :موقع الدراسة وجمع العينات

بلغت المساحة  إذ والشجيرات النامية في محيط جامعة عمر المختار،  شجار ُلوحظ تفاقم مرض اسوداد المجموع الخضري على بعض األ
وامتدت  نيسان/بريلأمن  خالل الفترة الدراسة  ُأجريت .الزيتون وشجيرات الدفلةو التين،  أشجارشملت على  2م 632,648.72المستهدفة 

النباتات في     وتم من خاللها  فحص ،الجامعة إلى حدائق . ُنظمت زيارات أسبوعية2017/2018من الموسم   تشرين األول/حتى أكتوبر
 Jamesبالحشرة بموجب معادلة  اإلصابةُحِسبْت النسبة المئوية لظهور ووصف وتوثيق األعراض.  جمع العينات، غرضل  الموقع

مقياس الذي  بالفطر في صورة متدرجة بموجب ال اإلصابةالكلي، كما ُصِنفْت  شجار/عدد األ 100الُمصابة ×  شجار: عدد األ(1974)
 من خمس درجات قسمت على أساس نسبة التغطية بالفطر:المكون    Bokonon-Ganta and Neuenschwander (1995)اقترحه  

بالمرض   اإلصابة. وُحِسبْت شدة  %100  -76=  4و  %75-51=  3و،  %50  -26=  2و،  % 25  -1=  1،  = ال يوجد عفن سخامي  0
/عدد  100× درجة الدليل المرضي( ×  وراق= مجموع )عدد األ اإلصابةمعامل شدة : McKinney (1923)وفقًا للمعادلة التي ذكرها 

وفق كل درجة إصابة تحت الُمجهر الضوئي والتشريحي لمالحظة   وراقُفحصت األأعلى درجة للدليل المرضي.  Xفي العينة  وراقاأل
 . وُحِسبْت كثافة الحشرات وجميع أطوارها فوق سطح الورقة وجود أطوار الحشرات )إن وجدت( والندوة العسلية التي تفرزها،

 :تعريف الفطر المسبب للمرض والحشرة المرافقة
أجار البطاطس والسكروز وُنقل مباشرة إلى طبق بتري يحوي الوسط الغذائي    ،تم أخذ جزء من العفن بواسطة إبرة تلقيح معقمةلعزل الفطر  

PSA  (Potato Sucrose Agar  المدعم بالمضاد الحيوي )streptomycin sulphate  (0.3  غ  ،) وُحِضنْت األطباق في درجة حرارة
الصبغات. تم تعريف الفطر بناًء   إنتاجطبيعة النمو و و الحافة،  و بعد التحضين، ُفِحصْت المستعمرات النامية من حيث اللون،    .ºم  ±2  23

الضوئي، وُوِثقْت ( تحت الُمجهر Conidiaالكونيدية ) األبواغالحامل الكونيدي و و شكل الميسليوم،  :على الصفات المورفولوجية مثل
رف استنادًا على  بوغة كونيدية، وع   20 البيومترية لـ بعادالتراكيب المختلفة للفطر المعزول بالتصوير وُوِصفْت بدقة، كما تم قياس األ

لتسهيل وصف وتعريف الحشرة ُجمعت أطوارها وُوضعت تحت و  (.Ellis, 1971; Barnett and Hunter, 1998المراجع المعتمدة )
البيض وأطوار   أبعاد قيست البالغة.  األطوار  أبعادكما استخدمت المسطرة العادية في تحديد . ميليمتريةهر مزود بشريحة قياس ُمج

خرون  آ(، أبوكف و 2009وُوثقت بالتصوير. ُقورنت البيانات المسجلة مع تلك الواردة في المراجع عن المنفي )  اإلناثالحوريات المختلفة، و 
(2015  .) 
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 :تربية الحشرة على النبات
 :مصدر الغراس والعدوى بالحشرة 

ُجِلبْت غراس من الزيتون والتين بعمر سنة تم الحصول عليها من السوق المحلية، وُروعي فيها خلوها من أي إصابة ميكروبية أو حشرية. 
استخدم فيها إناث حاضنة للبيض عوضًا عن   والتي Khasavinah (1963)إلجراء العدوى االصطناعية ُأتِبعْت الطريقة التي ذكرها 

 حيث تعرض للجفاف وفشل الفقس بعد فصله عن األم.    ،بدون قشرة األنثىاستخدام البيض فقط 
(، وتم كشط الجزء النباتي من ساق النبتة الملتصقة  a-1شكل  الُجِمعْت إناث حاضنة للبيض من نباتات ُمصابة بقشرية الزيتون السوداء )

 Carboxymethyl cellulousة/غرسة(، وُالصق باستخدام  بالغات ناضج  10النبات الغضة )   أوراق(، ُوِضَع على  b-1شكل  البه األنثى )
(CMC تركيز )كمادة غروية الصقة. تمت متابعة البيوض حتى بداية الفقس وخروج طور الحورية الزاحف وانتشاره على نصل  2 %

النبات، كما ُجِمعْت أفرع من نبات  أوراق(. خضعت النباتات للمالحظة اليومية لتسجيل وجود أو تكون الندوة على c-1شكل الالورقة )
(. بعد الفقس انتشرت الحوريات على سطح c-2شكل  ال(، ُألِصقْت على ورقة التين كما ُذكر سابقًا )b-2شكل  الالتين حاملة للحشرة األم ) 

 (.  dو c-2شكل العلى طول العرق الوسطي للورقة ) الورقة، كما انتظمت أو ترتبت 

 
: استقرار طور الحورية على  c: فرع مصاب، bحاضنة للبيض،  S. oleae: إناث a. عدوى غراس الزيتون بقشرية الزيتون السوداء.  1الشكل 

 نسيج الورقة )عند السهم( 

 
(، استقرار طور الحورية الثاني  c(، عدوى الورقة بالحشرة )b) C. rusci(، فرع مصاب بقشرية التين الشمعية  aغرسة تين سليمة ) .2شكل ال

 ( عند السهم dو  cعلى سطح الورقة ) 
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 :العالقة بين الفطر والحشرة
الحاضنة للبيض وحتى  اإلناثتمت متابعة دورة حياة الحشرة على النبات من حين وقت العدوى ب ،لدراسة العالقة بين الفطر والحشرة

 بطريقتين: وراقللمراقبة حتى بداية تكوين الندوة. تم عدوى األ وراقالفقس وظهور وتطور الحوريات مع خضوع األ
رت وكر    ، لعلوي للورقة بمعدل قرص/ورقةأيام بشكل مقلوب على سطح ا   7بعمر    A. alternataمم( من الفطر    5وضع قرص )  -1

 إيتيلينغراس جرى تغطيتها بأكياس من البولي  3(. تمت المعاملة في a-3شكل الالغراس ) أوراقمرات على  5المعاملة 
الفطر ساعة بعد العدوى، ثم ُأزيلت األكياس وخضعت الغراس للمراقبة والري كلما احتاج األمر حتى تمام نمو    24الشفافة لمدة  

 على نسيج الورقة. 
شكل  المم( من الفطر ) 5من الغرسة عليها قطرات من الندوة العسلية، وُوضعت في غرفة رطبة وُلقحت بقرص ) أوراقُنزعت  -2

3-b .تم متابعة نمو الفطر على الورقة، وُسِجلْت النتائج وُوِثقْت بالتصوير .) 
مم( الفطر على   5سليمة خالية من الندوة باستخدام إبرة دقيقة وُوضع قرص ) أوراق( تم تجريح c-3شكل الكمعاملة شاهد ) -3

خر من مستعمرة نفس الفطر مقلوبًا آمم(    5شكل مقلوب بحيث تكون أبواغ الفطر مالمسة للُجرح، وُوضع  قرص )بسطح الورقة  
مو الفطر على سطح الورقة كمعاملة على السطح العلوي للورقة دون تجريح، كما تم وضع قرص من الوسط الغذائي خالي من ن

 سلبية. شاهد

 
: عدوى ورقة مجروحة وبدون  c: عدوى الورقة المفصولة، b: عدوى الغرسة، A. alternata .aبقرص الفطر  وراقعدوى ال  .3شكل ال

 تجريح

 :لنتائجا
من أصل   58الزيتون الُمصابة بالحشرة القشرية  أشجارحيث بلغ عدد  ،أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين ظهور المرض ووجود الحشرة

%  56.5وبنسبة إصابة بلغت  ،شجرة 62شجرة ُمصابة من أصل  35%، يليها الدفلة بعدد 75.5وبنسبة إصابة بلغت  ،شجرة 273
قدير شدة بينت نتائج ت(. 4شكل الشجرة في الموقع ) 33من أصل  أشجار 10% على 30.3التين بنسبة إصابة   أشجاروأخيرا جاءت 

ثم    ،%53يليها التين بنسبة    ، %69كانت شديدة على الزيتون بنسبة    اإلصابةن  أ(  4وفقا للدليل المرضي الموضحة في الشكل )  اإلصابة
 %.   13.5الدفلة بنسبة 
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 بالحشرة  اإلصابةبالمرض و%   اإلصابةالعالقة بين شدة  .4شكل ال

( مرافقة لوجود نقاط بيضاء تمثل الحشرة فوق نسيج الورقة  األبواغالفطر )الميسليوم و بينت نتائج جمع العينات وفحصها وجود نموات 
 (.  5شكل ال)

 
 نموات الفطر مرافقة للحشرة فوق بشرة ورقة التين  .5شكل ال

على درجات الدليل المرضي لوحظ ارتباط مستوى أو درجة الضرر على الورقة مع ازدياد أعداد الحشرات أو أطوارها   وراقبعد تصنيف األ
لم تسجل إصابة بالمرض أو أي وجود للحشرة، في حين لوحظ ترافق   ، السليمة( وراق(، فعند الدرجة صفر )األ6 شكل الالموجودة عليها )

% وصلت  100- 75ارتفاع مستوى الضرر أو درجة الضرر مع ازدياد كثافة أو أعداد الحشرة وأطوارها على الورقة، فكانت عند المستوى  
 التين والدفلة والزيتون على التوالي.  أشجار في   61و 66و، 77.6
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 ين مستوى الضرر على الورقة وكثافة الحشرة العالقة ب .6شكل ال

 :لتعريفا
أ(، ومحاطة بحافة بيضاء مع بداية التبوغ،  - 7 شكلالظهرت مستعمرة الفطر هيفية بيضاء في البداية، وتحولت إلى خضراء زيتونية )

طويلة مقسمة متفرعة أو غير متفرعة بنية اللون، تشكلت   كانت سوداء داكنة من األسفل. ظهرت تراكيب الفطر في صورة حوامل كونيدية
  27  –  21ها في الطول )أبعادب( تراوحت  - 7  شكلالكبيرة الحجم في سالسل )و خضراء زيتونية برميلية الشكل،  Conidiaعليها أبواغ 

µm ،) و ( 14.3 – 9.8العرض µm،)  و( 9 - 3ذات مناقير µm ،) (، وبمطابقة 4-2ية )(، وأخرى عرض2- 0مقسمة بجدر طولية )و
 .  A. alternataالمواصفات المتحصل عليها للُمسبب المرضي مع تلك المدونة في المراجع  اتضح أن الصفات تعود للفطر 

 
 الكونيدية للفطر   البواغ: الحامل الكونيدي وPSA ،bعلى الوسط  A. alternata: مستعمرة الفطر a .7شكل ال

نتائج الفحص تسجيل نوعين من الحشرات الرخوة المدرعة تابعة لجنسين من الحشرات القشرية. وثقت القياسات فيما يتعلق بالحشرة بينت 
في حين أصابت قشرية  S. oleaeالزيتون وشجيرات الدفلة بقشرية الزيتون السوداء  أشجار ( إصابة 1( والجدول ) 8المبينة في الشكل ) 

 التين في الموقع.    أشجار  C. rusciالتين الشمعية 
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: الطور الزاحف الول،   dو  c: بيضة ناضجة،   b:  أنثى قشرية الزيتون السوداء،   aللحشرات تحت الدراسة.   الطوارقياسات بعض  .8شكل ال

e ،أنثى قشرية التين الشمعية :f ،بيضة ناضجة :g ،قياس الطور الحوري الزاحف :h  ،الطور النجمي الول :j:  ،الطور النجمي الثانيk أنثى :

 ناضجة  

 

 الُمصابة  في الموقع  شجارقياسات )مم( لبعض أطوار قشرية الزيتون السوداء وقشرية التين الشمعية المتحصل عليها من ال .1جدول ال

 قشرية التين الشمعية  قشرية الزيتون السوداء  أطوار الحشرة 

 0.25 × 0.15 0.10 × 0.12 البيضة 

 0.30 × 0.15 0.4×   0.3 الزاحف 

 1.0 × 0.8 --- طور الحورية الول 

 x 0.8 1.2 x 2 0.4 طور الحورية الثاني 

 ----- x 1.4 0.9 طور الحورية الثالث 

 x  5.5  6.5 5   ×   5 الحشرة الم 

 3.0 3.0 ارتفاع الم 

   أفراد  10 -5الرقام متوسط 

 ء: قشرية الزيتون السودا
فتلوثت  ،بطبقة من أبواغ الفطر التي تنمو على الندوة التي تنتجها الحشرة وراقباإلضافة إلى تغطية األ ،سببت الحشرة تقزم في النمو

 وفقدت الشجيرات مظهرها الجمالي. ،باللون األسود وراقاأل
 اإلناثم حجري.  نصف كروية ككتل بنية داكنة إلى سوداء المعة ذات قواو   (،a-9شكل  الالحشرات الكبيرة واضحة ملتصفة بفروع النبات )

مم، وعالمتها المميزة هي وجود خطان   3وارتفاع  مم 5 × 5 اإلناث(. بلغ قطر b-9شكل الالناضجة سوداء عليها تبرقشات بيضاء )
 (. c-9شكل  ال) Hمتوازيان على ظهرها وخط مستعرض بينهما يربطهما من الوسط مشكال للحرف 

(،  e-9شكل المم ) 0.12 × 0.10 أبعاد(، شكله بيضاوي مدبب من أحد طرفيه ذو d-9شكل الُيوضع البيض تحت قشور األنثى )
شكل ال مم ) 0.4 × 0.3هذا العمر  أبعادوبلغت  ،لونها مائل للبرتقاليو  ، زاحفة شكلها بيضاوي مسطحيفقس تحت األنثى عن حوريات و 
9-f  .) 
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. مكثت على الورقة وبدأت في التغذية والتطور إلى  وراقانتشرت الحوريات بالمشي على طول عرق الورقة وعلى الجانب السفلي من األ
(، ثم الطور الثالث ذو g-9 شكلال) مم 0.8 × 0.4 أبعادامتداد المحور الظهري للحشرة بالطور الحوري الثاني المميز بالضلع على 

الدرع الواقي أو قشرة األنثى  إنتاجزداد التحدب قي هذا الطور مع بداية ا (. h -9 شكلالمم ) 0.9 × 1.4التحدب الواضح واللون البني  
 الندوة العسلية.   إنتاج( لإلحتفاظ بالبيض في نهاية الموسم ورافق ذلك I-9شكل ال)

 
: البيض تحت قشرة  d: إناث حاضنة للبيض،c: إناث ناضجة جاهزة لوضع البيض،  b: أفرع مصابة، aأطوار قشرية الزيتون السوداء.  .9شكل ال

: طور الحورية الثالث على h: صورة مقربة للطور الزاحف،و g: بداية الفقس وظهور الحوريات الزاحفة، f: بيوض جاهزة للفقس، eالنثى 

 : بداية تكوين الدرع الواقي أو القشرة مرافقاً للندوة العسلية )عند السهم(. Iالسطح السفلي، و

   : قشرية التين الشمعية
والثمار وتقوم بامتصاص العصارة النباتية تفرز كميات كبيرة من الندوة حول قشورها   وراقواأل  (،a-10  شكلالتصيب الحشرة األغصان )

فتتغطى بطبقة كثيفة من العفن األسود، ويلتصق بها األتربة ويتشوه مظهر الثمار ويصعب تسويقها، تلتصق الحشرات البالغة   وراقعلى األ
 ( c-10شكل الالشبيهة بالسلحفاة بالفروع واألغصان الصغيرة )

الحشرة الكاملة نصف كروية تقريبًا مغطاة بطبقة شمعية سميكة لونها أبيض رمادي إلى بنفسجي تأخذ شكل الدروع، حيث يوجد درع كبير 
واحدة في األمام واألخيرة  ،ثالثة على كل جانب ،(b-10شكل الظهري إلى جانب ثمانية دروع أخرى جانبية لوحية شبه منحرفة الشكل )

حيط بكل درع خط المع و مم، ي 3مم واالرتفاع   6.5×  5.5 أبعادبشمعي سميك مميز،  إفرازكز كل وجه يوجد وفي مر  ،في الخلف
 يختفي بموت األنثى وتحولها إلى قشرة بنية ملتصقة بالفرع. و (، b-10شكل ال)

(، بعد e-10شكل  المم )   0.15×    0.25  أبعاد(، ذو لون أحمر وردي المع بc-10  شكلالُيحتفظ بالبيض في غرفة تحت جسم األنثى )
ذات لون  مم،  0.30 × 0.15 أبعاد(، بgو f-10 شكلالفقس البيض وخروج الحوريات أصبح الدرع فارغُا، وظهرت الحوريات الزاحفة )

(.  I-10شكل البحثًا عن الغذاء ) وراقإلى األ  (H-10شكل  البني خفيف ومزودة بستة أزواج من األرجل، متزاحمة وتحركت من األفرع ) 
ومحاطة بزوائد شمعية بيضاء عند الحافة،   ،مم( 1.0 × 0.8وتحولت إلى الطور النجمي األول ) ،بمجرد وصولها إلى الورقة استقرت
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الندوة   إفرازو  إنتاجمم(، بدأت  x 2 1.2العمر الحوري الثاني ) ىتطورت إل (.J-10شكل الترتبت على طول العرق الوسطي للورقة )
 ( بعد تغذيتها على عصارة النبات. K-10شكل الالعسلية )

  

 
: بيوض تحت قشرة  c: إناث ناضجة المعة اللون، b: فرع مصاب يحمل قشرة النثى الحاضنة للبيض، aأطوار قشرية التين الشمعية.  .10شكل ال

:  J: طور الحورية الزاحف، I: تحرر الطور الزاحف من البيض )عند السهم(، gو  f: كتل بيض وردي المع، e: منظر مقرب للبيض، dالنثى، 

: طور الحورية النجمي مرافقاً للندوة  L: صورة مقربة للطور النجمي، Kطور الحورية النجمي منتظماً على العرق الوسطي )عند السهم(،  

 العسلية فوق نسيج الورقة 

 :النباتتربية الحشرة على 
(، ومن a-11شكل الالندوة العسلية من الحشرة القشرية السوداء ) إنتاجأظهرت النتائج نجاح الحشرة في توطيد نفسها وإصابة النبات و 

 .  (b-11شكل الحشرة التين الشمعية )

 
: الندوة الناتجة عن b: الندوة الناتجة عن طور الحورية لقشرية الزيتون السوداء، Aقطرات من الندوة العسلية على سطح الورقة.  .11شكل ال

 طور الحورية في قشرية التين الشمعية
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ن هيفات أو خيوط الفطر من النمو على سطح  على الندوة العسلية المفرزة على الورقة تمك   A. alternataأثبتت نتائج زراعة الفطر 
أبواغ  كونيدية في سالسل كداللة على توطد  إنتاجو  ،أيام من الزراعة على الورقة 7دي زيتوني بعد مرور الورقة في صورة ميسليوم رما

 (.bو  a -12 شكلالوحداته التكاثرية ) إنتاجالفطر فوق بشرة النبات، و 

 
 نسيج النبات : منظر مقرب لنموات الفطر )عند السهم( فوق b: نمو قرص الفطر فوق بشرة الورقة، a .12شكل ال

( بعد العدوى اإلصطناعية خلوها من نموات الفطر أو أي أعراض مرضية تدل  a-13شكل الالمصابة ) وراقكما برهن تطبيق غسيل األ
بأي  وراق سليمة خالية من الندوة عدم نجاحه في إصابة األ أوراق(، وكشفت نتائج عدوى الفطر b-13شكل العلى اختراقه ألنسجتها )

 خر عدم قدرة الفطر على اختراق نسيج النبات.آ، عند السهم(، وبمعنى c-13شكل الأعراض مرضية )

 
 ( c(، عدم تمكن الفطر من اصابة الورقة ) b(، وغسيل الورقة وخلوها من أي اصابة )aنمو الفطر فوق بشرة الورقة قبل الغسيل ) .13شكل ال

 :المناقشة
الُمصابة بالعفن السخامي عانت من أعراض التدهور وضعف النمو. هذه األعراض قد تكون ناجمة عن وقوع   شجارسجلت الدراسة أن األ

واستنزاف المغذيات في النبات،  ،والتي ينتج عنها امتصاص العصارة النباتية ،ضررين على النبات، األول في التغذية المباشرة للحشرة
والنتح   ،وانخفاض معدل التنفس  ،مما يتسبب في غلق الثغور  ،والضرر الثاني يكمن في نمو فطريات الهواء على الندوة التي تفرزها الحشرة

 والبناء الضوئي.  
ر يزداد مع ازدياد الكثافة العددية ن مستوى الضر أ أثبتت نتائج تقدير كثافة الحشرة وربطها مع مستوى أو درجة الضرر على الورقة 

في دراسة عن ازدياد مستوى الضرر بالفطر  Neves et al., (2006)تطابقت هذه النتيجة مع النتائج التي أوردها و  للحشرة،
Leucoptera coffeella   في وجود  الحشرةOrthezia praelonga    الليم والقهوة في البرازيل.    أوراقعلى 
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تطابق عزل الفطر ذاته من جميع . A. alternateهو  شجارالدراسة أن الفطر المسؤول عن تكون العفن على جميع صنوف األبينت 
  Abdulrahman, (2014)، ويتفق ذلك مع نتيجة مماثلة أوردها  A. alternataفي المساحة المدروسة، يدل على سيادة الفطر    شجاراأل

ن أكثر الفطريات السائدة في هواء مدينة البيضاء، باإلضافة الى تسجيله كمسبب للعفن السخامي أكد فيها أن الفطر المعزول موالتي 
 (. El-Gali and Mohamed, 2017ليبيا ) –الليمون في مدينة البيضاء  أشجار  أوراقعلى 

الزيتون والدفلة بقشرية الزيتون السوداء. نتائج مماثلة سجل   أوراقالتين بقشرية التين الشمعية، وإصابة  أوراقأشارت الدراسة إلى  إصابة 
الزيتون ونباتات  أشجار ( إصابة 2000خرون ) آالتين بقشرية التين الشمعية، فيما سجل الغرياني و  أشجار( إصابة 2009فيها المنفي )

 الزينة بقشرية الزيتون السوداء. 
في صورة إناث بالغة   شجاربالحشرتين على األ اإلصابةفي الموقع مترافقة مع  شجاربالعفن السخامي على األ اإلصابةراض ظهرت أع

وإناث سوداء داكنة في قشرية الزيتون السوداء ملتصقة على فروع وأغصان   ،نصف كروية بنية داكنة اللون في قشرية التين الشمعية
نظرًا ألن هذا الطور هو األكثر قدرة على تحمل الحرارة  ،يه كال الحشرتين فترة البيات الشتوي وهو الطور الذي تقضي ف ،شجاراأل

فيها  اوالتي وثق  El-Gali and Mohamed (2017)نتائج مماثلة سجلها (. 2015خرون، آالمنخفضة في فصل الشتاء )أبوكف و 
 Bemisia tabaci  حب لوجود الذبابة البيضاءاالمص   A. alternataالليمون بالعفن السخامي المتسبب عن الفطر    أشجار  أوراقإصابة  

 Pitan et، كما برهنت دراسات عديدة على وجود ارتباط بين ظهور المرض ووجود الحشرات الثاقبة الماصة )وراقوأطوارها على األ
al., 2002 ; Illahi et al., 2012 ; Shukia et al., 2017  .) 

ينتشر مباشرة على   ، الذيأن البيض يفقس عن طور متحرك يسمى الطور الحوري األول ،أشارت نتائج تربية كلتا الحشرتين على النبات
ة حياتها تمر أنثى الحشرة خالل دور الندوة العسلية.    إفرازنسالخات( وتبدأ الحشرة في التغذية و االورقة ويثبت نفسه عليها. يمر بعدة أعمار )

الحورية من العمر الثاني، الحورية من العمر الثالث( وطور األنثى وو الحورية من العمر األول، و بثالثة أعمار للحورية )حورية متحركة، 
 Borchseniusلغة، ولوحظ من التجربة أن الندوة كانت موجودة طيلة فترة وجود الحشرة وتغذيتها على العصارة، وهذا ما أكده االب

 بأن الحشرات الماصة تتغذى في جميع مراحل حياتها.  (1957)
ت والمنتجة للندوة العسلية التي تشكل أشارت دراسات عديدة إلى وجود ارتباط بين فطريات العفن السخامي والحشرات الماصة لعصارة النبا

 ,Pitan et al., 2002; Neves, 2004; Todawatمصدرًا للمغذيات التي يحتاجها الفطر للنمو والتكاثر دون اختراق ألنسجة النبات )
مجموعة من السكريات   الندوة العسلية التي تنتجها الحشرات الثاقبة الماصة بعد تغذيتها على عصارة النبات، تتكون من(، حيث أن  2017

 (  التي يتطلبها نمو الفطر.Bogo and Mantle, 2000الفركتوز والهكسوز وعديدات التسكر )و الذائبة مثل الجلوكوز، 
في النمو على نسيج الورقة المغطى بالندوة العسلية، وأنه بغسيل الورقة أمكن إزالة نموات  A. alternataأثبتت التجربة نجاح الفطر 

أحد الفطريات المترممة  Alternariaإلى أن الفطر   واأشار  ن والذي  llias et al. (2015)طابق هذه النتيجة مع ما توصل إليه الفطر. تت
على عدم وجود أعراض   واأكد وراقأنه بتطبيق غسيل األ، و وراقالُمسببة لمرض العفن السخامي على النبات والمسؤول عن اسوداد األ

 (.  Nieves-Rivera, 2002الفطر على نسيج النبات )
 ات:االستنتاج

مع إصابتها بالحشرات القشرية مثل قشرية الزيتون  شجار على األ A. alternataمرض العفن السخامي  مسبب أثبتت الدراسة ترافق 
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 خارج األنسجة النباتية على الندوة العسلية التي تنتجها الحشرة.استطاع النمو   السوداء وقشرية التين الشمعية، كما أن الفطر
 :االخالقيات البحثية

وتحت إشراف الباحث األول كمشرف أول، والباحث الثالث كمشرف ثان، كما أن   ،هذا البحث جزء من رسالة ماجستير للباحث الثاني
 جميع البيانات والصور أصيلة وليست مقتبسة. 

 : المراجع
على   Saissetia oleae(. دراسة مورفولوجية وبيولوجية للحشرة القشرية السوداء 2015أبوكف، نبيل، إياد محمد وجابر جزعه )

  - 193(:  6)37  .سلسلة العلوم البيولوجية  –جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية    الحمضيات في محافظة الالذقية. مجلة
209 . 

(. الحشرات التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية بمنطقة 2000علي عبدالقادر بطاو )و حسن امين عادل و الغرياني، ابراهيم محمد 
 .  19-9: 7 .الجبل االخضر، ليبيا. مجلة المختار للعلوم

مر ليبيا. رسالة ماجستير. جامعة ع -(. دراسة حياتية لحشرة التين الشمعية في منطقة الجبل األخضر2009المنفي، أمل غيث هاشم )
 صفحة.  130المختار. 
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Abstract 

This study was conducted during the season 2017/2018 to evaluate the 

infection%, disease severity of sooty mold on fig, oleander and olive trees in 

Omer AlMukhtar University periphery, and identification of causal disease and 

associated insects with it, then confirmation of fungal growth on insect’s 

honeydew. Visits were weekly carried out from April until November during 

2017/2018, and all samples were collected and checked under light microscope 

and stereomicroscope for insect’s observation, honeydew and fungal growth in 

laboratory. Also breeding of insect on tree seedlings from egg hatching until 

honeydew production for fungal culture on it. The results recorded that the 

highest infection with insects was noticed on olive trees (75.5%), followed by 

oleander (56.6%), then fig trees (30.3%), respectively, while, disease severity 

were reached to 69%, 53% and 13.5% on olive, fig and oleander respectively. 

The results of fungal isolation and insect’s identification showed to finding out 

Alternaria alternata on leaves and two suckers’ insects were correlated with 

sooty mold disease. Ceroplastes rusci on fig trees and Saissetia oleae on trees of 

olive and oleander. The fungus A. alternata had the ability for growth on 

honeydew on the leaf surface as mycelium and conidia without penetration their 

tissues. 

Keywords:  Sooty mold, Alternaria alternata, Insect scale, Trees, Libya. 

 


