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المستخمص :أُجريت ىذه الدراسة لعزؿ ،وتشخيص بعض أنواع الفطريػات المصػاحبة لحشػر الصرصػور ارمريكػ

Periplaneta

) americana L. (Orthroptera: Blattidaeالمحفوظػػة بمتحػؼ الحشػرات بقسػػـ وقايػػة النبػات -كميػػة الز ارعػػة -جامعػػة عمػػر
المختار -البيضاء -ليبياُ .جمعت عشر حشرات مػف صػناديؽ حفػظ الحشػرات تحػوي بمػورات النف ػاليف .فصػمت الحشػر إلػج أج از يػا
اررجػػؿ ،وارجنحػػة ،وقػػروف االستشػػعار ،وأج ػزاء الفػػـ ،وعقمػػت سػػطحياً ،وحضػػنت عمػػج الوسػػط ال ػػذا  .PSAمانيػػة أن ػواع مػػف
الفطريات تـ عزليا وى Madurella , Beauvaria sp., A. terreus , Aspergillus niger , Alternaria altemata

 Penicillum sp. P. verrucosum P. commune , sp.كانت محمولة عمج أجزاء مف جسػـ الحشػر  ،كمػا بينػت الد ارسػة أف
الفطر  A. nigerكاف أك ر الفطريػات المعزولػة تكػ ار ار بنسػبة  ،%8.32وك افػة بم ػت  ،%7.34يميػو الفطػراف P. ,A. altemata

 verrucosumإذ بمػػا التك ػرار 9.5%و  %43.وسػػجمت الك افػػة  %.834 ،%..34لكػػال الفط ػريف عمػػج الت ػوال  ،وأقػػؿ نسػػبة كثافةةة

كانػت لمفطػريف  A. terreusو Beauvaria spحيػ

بم ػت  %23.نسػتنت مػف الد ارسػة أف الفطريػات المعزولػة ىػ مػف فطريػات

التخزيف الت تياجـ الحشرات المحفوظة ف المتاحؼ مما يعرضيا لمتمؼ.

الكممات المفتاحية  :الفطريات ،الصرصور ارمريك  ،متحؼ الحشرات.
النبػػات -جامعػػة عمػػر المختػػار – البيضػػاء – ليبيػػا عمػػج تنػػوع

المقدمة

كبيػػر ،وفريػػد مػػف الحش ػ ارت الموجػػود بي ي ػاً ف ػ المنطقػػة ،والت ػ

تتض ػ ػػمف المت ػ ػػاحؼ مجموع ػ ػػة مػ ػ ػواد زراعي ػ ػػة ،فني ػ ػػة ،أ ري ػ ػػة أو

ب ػػدأ تحنيطي ػػا ،أو حفظي ػػا فػ ػ المتح ػػؼ من ػػذ إنش ػػا و فػ ػ الع ػػاـ

تاريخية ،والتػ تصػنؼ إلػج ف تػيف :ارولػج ضيػر عضػوية م ػؿ:

.82.ـ ،ومػػف بينيػػا الص ارص ػػير .تنتش ػػر حشػػرات الص ارصػػير

المعادف ،ارحجار ،السػيراميؾ والزجػا  ،وال انيػة عضػوية م ػؿ:

ف جميع أنحاء العػالـ حيػ

ارخشػا ،،الػورؽ ،الجمػود ،المنسػوجات ( Mukerji et al.,

منيػػا خاصػػة ف ػ المنػػاطؽ االسػػتوا ية ( Kinfu & Erko,

 ،)1995العظػػاـ ( )Elserogy et al., 2016والحش ػرات

 ،)2008كما تـ تصػنيؼ حػوال  .8نوعػاً مػف الص ارصػير فػ

) .(Brown, 2015المتاحؼ الحيوية ىدفيا ف ارصؿ ىدؼ

الواليػ ػ ػػات المتحػ ػ ػػد وفق ػ ػ ػاً لمتنػ ػ ػػوع البي ػ ػ ػ  ،والموقػ ػ ػػع الج ارف ػ ػ ػ

بح ػ ػ ػ (تقس ػ ػػيم ) فػ ػ ػ المق ػ ػػاـ اروؿ ،رف الميم ػ ػػة ارساس ػ ػػية

( ،)Atkinson et al., 1991وأك ػر أنػواع الص ارصػير شػيوعاً

لممت ػػاحؼ ىػ ػ ت ػػوفير نم ػػاذ م ػػف العين ػػات النباتي ػػة ،والحيواني ػػة
التصػػنيفية التػ توجػػد فػ منطقػػة ج رافيػػة معينػػة ،بحيػ

تػـ تشػخيص حػوال  .033نوعػاً

الصرص ػػور ارمريكػ ػ  P. americanaو موطن ػػو ارص ػػم

تكػػوف

أفريقيػػا ( ،)Kinfu & Erko, 2008والصرصػػور ارلمػػان

مم مػػة إلػػج حػػد كبيػػر لمنباتػػات ،والحيوانػػات الموجػػود بي يػػا ف ػ

germanica

نطاقيا الج راف  ،باعتبارىا مصد اًر لممعمومات العممية التو يقيػة

 ،Blatellaوالصرص ػ ػػور الشػ ػ ػرق

 .orientalisوفػػ ش ػػماؿ ش ػػرؽ ليبي ػػا ت ػػـ التعػػرؼ عمػ ػ

المتعمقة بػالموارد الحيويػة .يحتػوي متحػؼ الحشػرات بقسػـ وقايػة

* ¹فتحية سعيد حامد  ، fathia.saeid@omu.edu.lyقسـ وقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء -ليبيا..
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أنػ ػواع مني ػػا وىػ ػ germanica :
americana , orientalis

,Blatella

 P.حي ػ ػ

المتح ػػؼ ،وال از ػ ػريف بس ػػب ،الق ػػدر عم ػػج الحساس ػػية ،والتياب ػػات

Blatta

جيازية لدى البشر.

وجػ ػػد الصرصػ ػػور

ارلمان فػ كػؿ المنػاطؽ ،والصرصػور ارمريكػ فػ بن ػازي،

الم ػػر  ،البيض ػػاء ،ودرن ػػة ،أم ػػا الصرص ػػور الش ػػرق

المجيػػز لمحفػػاظ
وبمػػا أف المتػػاحؼ الحش ػرية تع ػد أحػػد ارمػػاكف ُ

وج ػػد فػ ػ

عمػػج التنػػوع البيولػػوج ف ػ المنطقػػة ،وتعػػرض محتواىػػا لمتمػػؼ

مدينػػة المػػر باةضػػافة إلػػج مدينػػة البيضػػاء (عػػامر& الع ػوام ،

ك ػػمي م ػػاد عض ػػوية أخ ػػرى ،ولمحف ػػاظ عم ػػج س ػػالمة الب ػػاح يف،

 ).888والت جرى حفظيا وتحنيطيا.

والعػ ػػامميف أجريػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة لعػ ػػزؿ ،وتعريػ ػػؼ الفطريػ ػػات
المرافقة لحشر الصرصور ارمريك المحفوظة ف متحؼ قسػـ

تتعػ ػػرض المتػ ػػاحؼ الحيويػ ػػة لمتمػ ػػؼ بسػ ػػب ،إصػ ػػابتيا با فػ ػػات

وقاية النبات -كمية الزراعة – جامعة عمػر المختػار -البيضػاء

المتم مػة فػ الفطريػات ()Ljaljević-Grbić et al., 2013

– ليبيا.

باةض ػػافة إل ػػج الحشػ ػرات ،والقػ ػوارض ،وتع ػػد الفطري ػػات مش ػػكمة
كبير ري مجموعػة ،فيػ تتمفيػا ،وتجعميػا ضيػر جذابػة بصػرياً،

وضي ػػر ُمجدي ػػة لمبحػ ػ

مواد وطرق البحث

( ،)Wood Lee, 1988وم ػػف أى ػػـ

مصةةةةدر الحشةةةةرة :ت ػػـ الحص ػػوؿ عم ػػج ع ػػدد  .3م ػػف بال ػػػات

أجن ػ ػ ػػاس الفطري ػ ػ ػػات المص ػ ػ ػػاحبة لممجموع ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ المت ػ ػ ػػاحؼ

الصرصػ ػػور ارمريك ػ ػ  ،والت ػ ػ سػ ػػبؽ تعريفيػ ػػا ،ومحفوظػ ػػة ف ػ ػ

,Acremonium ,Absidia Aspergillus،Alternaria
,Beauvaria

صػ ػػناديؽ حفػ ػػظ الحش ػ ػرات بػ ػػداخميا بم ػ ػورات مػ ػػف النف ػ ػػاليف مػ ػػف

,Chrysosporium ,Chaetomium

متح ػػؼ الحش ػ ػرات بالقسػ ػػـ .وضػ ػػعت ف ػ ػ أطبػ ػػاؽ بتػػػري معقمػ ػػة

,Emericella ,Cunninghamella,Cladosporium

ب ػػرض التشػ ػري  ،وباس ػػتخداـ مق ػػص معق ػػـ ت ػػـ فص ػػؿ ارجػ ػزاء

Geotrichum ,Fusarium ,Eurotium ,Epicoccum
,

,Phoma

التركيبي ػػة الخارجيػ ػػة بز ازل ػػة أج ػ ػزاء الػ ػرأس المتم مػ ػػة فػ ػ  :قػ ػػروف

,Penicillium ,Paecilomyces ,Madurella

االستشعار ،وأجزاء الفـ ،وبعد ذلؾ أُزيمت اررجؿ ،وارجنحػة.

,Stachybotrys Scopulariopsis

و Trichodermaوىػ ػ أحػ ػػد عوامػ ػػؿ الت ػػدىور ف ػ ػ المتػ ػػاحؼ

عةةةةةزل الفطريةةةةةات :عزلػ ػػت الفطريػ ػػات مػ ػػف الحشػ ػػر المدروسػ ػػة

المترممة  Saprophyticتمؼ ،وتحمؿ ،وفساد ك ير مػف المػواد

) ،sucrose agar (PSAبمخػػذ 833ضػػـ مػػف البطػػاطس

( ،)Sterflinger & Pinzari, 2012تسػػب ،الفطري ػػات

باستعماؿ الوسط ال ػذا

م ػ ػ ػ ػػؿ :المػ ػ ػ ػ ػواد ال ذا ي ػ ػ ػ ػػة ،واروراؽ ،وارخش ػ ػ ػ ػػا ،،وارلي ػ ػ ػ ػػاؼ،

المقشػػر  ،والمقطعػػة إلػػج قطػػع ص ػ ير  ،وضمييػػا ف ػ إنػػاء يحػػوي

والمالبس ،والمصنوعات الجمدية ،باةضافة إلج تسجيؿ ترمميا

آجػار البطػاطس ،والسػكروز Potato

 033مػػؿ مػػاء مقطػػر لمػػد  .0دقيقػػة ،تػػـ ترشػػيحيا مػػف خػػالؿ

عمج الحشرات المحنطة ،والمخطوطات التاريخيػة فػ المتػاحؼ

قطعػػة شػػاش ،وضػػع ال ارش ػ ف ػ دورؽ سػػعة لتػػر ،أضػػيؼ إليػػو

 )DeCoursey & Webster, 1952فف ػ د ارسػػة حدي ػػة

المقطػػر إلػػج المتػػرُ ،عقػػـ الوسػػط بجيػػاز الػ ػ ػ Autoclaveتحػػت
ُ
درجة حرار .8.ـ ،وض ط 15باوند/لمد 83دقيقة ،ـ أُضيؼ

( عمػ ػ  83.. ،؛ س ػػبت  83.4 ،؛ (

;2015

Brown,

83ضـ مف السكروز ،و83ضـ مف ا جار ،وأُكمؿ الحجـ بالماء

أج ارىػػا  )83.0( Brownأ بػػت فييػػا قػػدر الفطػريف Mucor

 sp.و Rhizopus sp.عمج مياجمة الحشرات المحفوظػة فػ

إلي ػػو المض ػػاد الحي ػػوي ستربتوميس ػػيف

مجموعػػات ص ػ ير (داخػػؿ المتحػػؼ) ،وذكػػر ( & Crook

803 streptomycin

مم ـ/لتر لت بيط نمو البكتيريا ،وتـ سك ،الوسط بعد التبريد فػ

 )Burton, 2010أف الفطري ػػات فػ ػ المكتب ػػات ،والمت ػػاحؼ،

أطباؽ بتري بقطر 8سـ نظيفة ،ومعقمة.

وضرؼ التخزيف تيدد بشكؿ خطير صحة العامميف مف أفراد ف

ُعقم ػ ػ ػ ػػت أجػ ػ ػ ػ ػزاء الحش ػ ػ ػ ػػر باس ػ ػ ػ ػػتخداـ محم ػ ػ ػ ػػوؿ ىيبوكموري ػ ػ ػ ػػت
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وعرفػػت باسػػتخداـ المفػػاتي التصػػنيفية
تحػػت المجيػػر الضػػو ُ ،
().)Barnett & Hunter, 1998

الصوديوـ ) (NaOCLتركيػز  %.لمػد .دقػا ؽ لمقضػاء عمػج
أي ميكروب ػ ػػات س ػ ػػطحية ممو ػ ػػة ،واالس ػ ػػما لمفطري ػ ػػات داخ ػ ػػؿ
ارجػزاء المختبػر بػالنمو ( ،)Lacey & Brooks, 1997ػػـ

النتائج والمناقشة:

ُنقمت إلج كمس يحوي ماء مقطر معقـ ة ازلػة أ ػر مػاد التعقػيـ،
وُوض ػػعت عم ػػج ورؽ ترش ػػي ُمعق ػػـ ،وتُرك ػػت لتج ػػؼ .وبواس ػػطة

أظيرت نتا

(شػػكؿ ،).ووضػػعت ارطبػػاؽ ف ػ الحضػػاف عمػػج درجػػة ح ػرار

، P. commune ، Madurella sp. ، Beauvaria sp.

ممقػ ػػط معقػ ػػـُ ،زرعػ ػػت ارج ػ ػزاء المعقمػ ػػة عمػ ػػج الوسػ ػػط ال ػ ػػذا

العزؿ مف أجزاء الحشر تسجيؿ مانية أنػواع مػف

الفطريػػات ، A. terreus ، A. niger ، A. alternata

8± 80ـ لمػ ػ ػ ػػد خمسػ ػ ػ ػػة أيػ ػ ػ ػػاـ ،بعػ ػ ػ ػػدىا فُحصػ ػ ػ ػػت لمالحظػ ػ ػ ػػة

 P. verrucosumو( Penicillium sp.شػكؿ 8وجػدوؿ.).

وحس ػ ػ ػ ػػ ،تكػ ػ ػ ػ ػرار الفط ػ ػ ػ ػػر ،وك افت ػ ػ ػ ػػو
المس ػ ػ ػ ػػتعمرات الفطري ػ ػ ػ ػػةُ ،

سػجمت د ارسػػات عديػػد وجػػود ارنػواع الفطريػػة التابعػػة ل جنػػاس

تكرار الفطر (( :)%عدد ارجزاء الت ظير فييا الفطر الواحػد

 ،Madurellaو Penicilliumممو ػ ػ ػػة ل جػ ػ ػ ػزاء الخارجي ػ ػ ػػة،

بالمعادلتيف:

،Alternaraia

÷ عدد ارجزاء المختبر ) × .33

،Aspergillus

،Beauvaria

والداخميػة لمحشػر الحيػة (بػاقر 83.2 ،؛ (Lemos et al.,

ك افة الفطر (( :)%عدد عزالت الفطر ÷ العدد الكم لعزالت

) ،)2006أو الميت ػػة (أحمػ ػػدal ،

جميع الفطريات) × .33

 83.0 ،et؛(

Samal,

 ،)2014أو المحنطػة ( & Brown, 2015; DeCoursey
 ،)Webster, 1952كم ػػا يتف ػػؽ م ػػع ( & Sterflinger
2012

 )Pinzari,الم ػ ػ ػ ػػذيف ذكػ ػ ػ ػػرا أف ,Alternaraia
,Beauvaria

,Aspergillus

،Madurella

و Penicilliumمػػف ارجنػػاس الفطريػػة الميمػػة الت ػ تصػػاح،
المجموعات ف المتاحؼ ،وتساىـ ف تدىورىا .إف ظيور ىذه

ارنواع مف الفطريات عمج أجػزاء الحشػر بػالرضـ مػف معاممتيػا
بمحمػوؿ التعقػيـ ربمػا يرجػع إلػج وجػود جػ ار يـ داخميػة قػد تكػػوف
موجػػود داخػػؿ نسػػي ارجنحػػة ،أو فػػ تجػػاويؼ الفػػـ ،وأجػػزاء
اررجػ ػػؿ ،وعقػ ػػد قػ ػػرف االستشػ ػػعار ،وقػ ػػد يفسػ ػػر ذلػ ػػؾ مػ ػػا ذك ػ ػره

( )Sterflinger & Querner, 2016بػػمف الفطريػػات تنػػت

شكل ( .)1تحضيف أجزاء الحشر المعقمة عمج الوسط PSA

ػرؽ
خيػػوط متفرعػػة ( )Myceliaوج ػ ار يـ ليػػا القػػدر عمػػج اختػ ا

التعريةةةفُ :عرف ػػت الفطري ػػات المعزول ػػة باالعتم ػػاد عم ػػج بع ػػض
الخصػا ص المزرعيػة لممسػتعمرات الناميػة عمػج الوسػط ،PSA
وتحميػػؿ جػػزء مػػف النمػػو الفطػػري عمػػج ش ػ ار

المػواد بعمػػؽ بحيػ

ال يمكػػف الوصػػوؿ إلػػج ىػػذه الفطريػػات عػػف

أيض ػ ػػا ق ػ ػػد ال يك ػ ػػوف التطيي ػ ػػر
طري ػ ػػؽ التنظي ػ ػػؼ الميك ػ ػػانيك  ،و ً
كافيػ ػػا لقتميػ ػػا الفطريػ ػػات ،كمػ ػػا أف ج ار يميػ ػػا مقاومػ ػػة
الكيميػ ػػا
ً

زجاجيػػة م طػػا

بفػ ػػيمـ رقيػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػب ة أزرؽ الالكتوفينػ ػػوؿ لد ارسػ ػػة الصػ ػػفات

لمحرار  ،وتتحمؿ فترات طويمة مف المعاممة الكيميا ية.

الش ػػكمية م ػػؿ الحام ػػؿ الجر ػػوم  ،والجػ ػ ار يـ .فُحص ػػت الشػ ػ ار
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شكل ( .)2مستعمرات الفطريات المعزولة عمج الوسط  ،PSAوأج از يا التركيبية تحت القو X73
جدول( .)1أنواع الفطريات ،وأجناسيا المعزولة مف أجزاء الحشر
اسـ الفطر
A. alternate

الصفات المزرعية
المستعمر سريعة النمو رمادية إلج زيتونية داكنة الموف،

وسوداء مف القاعد بعد ضزار التجر ـ.

A. niger

النمو ف البداية أبيض ،الحقاً يصب أسود بسب ،سرعة

A. terreus

النمو ف البداية أبيض ،الحقاً يصب طوب مشو ،بصفر

Beauvaria
sp.

التجر ـ .يتموف بارصفر الشاح ،مف جان ،القاعد .

(لوف القرفة) مع أصفر شاح ،مف الخمؼ

المستعمر بطي ة النمو بيضاء ف البداية ،ـ تصب مصفر

إلج زىرية الموف ،مع إنتا الصب ات.

المستعمر بطي ة النمو ،ف البداية بيضاء ـ صفراء وأخي ار

Madurella
sp.

خضراء زيتونية ،يرافقيا تكويف أجساـ حجرية محببة ذات لوف
بن مع تقدـ عمر المستعمر  ،ومع االتجاه المعاكس تظير

المستعمر بنية محمر .

مستعمرات خضراء إلج خضراء مزرقة صوفية متوسطة النمو.
P. commune

محاطة بحافة بيضاء .المستعمر ذات لوف أصفر مف اتجاه

القاعد .
P.
verrucosum

Penicillium
sp.

مستعمر بطي ة النمو مخممية طبقية خضراء بحواؼ بيضاء

متموجة .ظيرت عمييا قطرات واضحة مف إفراز الفطر .ذات

لوف كريم إلج أصفر فات مف االتجاه المعاكس.

المزرعة سريعة النمو بيضاء محيطية خضراء ف المركز بعد

التجر ـ ناعمة مسطحة مزدحمة .

الصفات المجيرية
الحامؿ الكونيدي مفرد أو نا

التفرع ،والكونيدات تحمؿ مفرد  ،أو ف سالسؿ قصير

 7-.كونيدات .الكونيد برميمية الشكؿ مقسمة طوليا ،وعرضيا إلج عدد مف ارقساـ،

تتراو أبعادىا ما بيف  μ5و ،21μوالبعض منيا ذات قمة أسطوانية قصير .

الحامؿ الكونيدي منتص ،طولو ( )µ. -.30والرأس كروي كبير قطره (-403

 ،)µ233والذنيبات مرتبة ف صفيف ،والج ار يـ كروية سميكة خشنة الجدار داكنة
الموف قطرىا يتروا ما بيف (.)µ8 -830

الحامؿ الكونيدي قصير ناعـ شفاؼ منتص ،طولو ( ،)µ833 -.33والرأس

الكونيدي عمج شكؿ القبة بقطر( ،)µ83 -.3والسالميات مرتبة ف صفيف ،والج ار يـ

كروية إلج إىميجية شفافة بمبعاد (.)µ8 -.30

الخيط الفطري مقسـ ،والحوامؿ الكونيدية ف مجاميع ،وبطوؿ  ،μ.والكونيدات مفرد

بيضاوية بمبعاد (.)µ7 -8

الميسميوـ مقسـ ،والحوامؿ الكونيدية متفرعة بطوؿ( ،)µ0 -.والكونيدات ص ير

دورقية الشكؿ ذات نتوء ،أو بروز مف القمة طولو  µ.بمبعادμ.
حامؿ كونيدي ال

البنسيميا .الذنيبات ضير متما مة .الج ار يـ الكونيدية كروية ،أو

شبو كروية بمبعاد μ830 × 8
الحامؿ الكونيدي ال

البنسيميا .الفاليدات مستدقة أسطوانية .الج ار يـ الكونيدية

أحادية الخمية كروية بمبعاد μ8 × 8

حامؿ كونيدي أممس ،وسميؾ ،يحمؿ فريعات أحادية الصؼ ،تحمؿ سالميات

بيضاوية طويمة تترت ،عمييا الج ار يـ ف سالسؿ بيضاوية الشكؿ أحادية الخمية

(.)µ 8 -.34
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بينػػت نتػػا

التجربػػة المدونػػة فػ الجػػدوؿ ( )8أف أك ػػر ارجػزاء

بواسػػطة العمػػاؿ ،والػػزوار عػػف طريػػؽ مالبسػػيـ ،وأجسػػادىـ ،أو

تػػـ عػػزؿ  7أنػواع

حمميػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػاليواء الخػ ػ ػ ػػارج مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ ارب ػ ػ ػ ػوا ،،والنوافػ ػ ػ ػػذ

،Beauvaria

( )Ljaljević-Grbić et al., 2013ومػػف ناحيػػة أخػػرى

تمو ػاً بالفطريػػات تعػػود إلػػج أجػزاء الفػػـ ،حيػ
فطريػ ػ ػػة تم مػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ niger

sp.، A.

 Madurella sp.و ،P. Verrucosumيمييػا الجنػا الػذي

لمفطريػػات القػػدر عمػػج إطػػالؽ ج ار يميػػا ف ػ اليػواء حيػ

سػػجؿ وجػػود  .أن ػواع شػػممت A. niger ، A. alternata

ال ػ ػػرؼ ،والمت ػ ػػاحؼ ،وارس ػ ػػط التػ ػ ػ تس ػ ػػتقر عميي ػ ػػا ،وتن ػ ػػت

و ،A. terreusػـ الرجػؿ عػزؿ منيػا A. ، A. alternata
 Penicillium sp. ،nigerوأخي ػ اًر عػػزؿ الفط ػريف

 nigerو commune

الفطريػ ػػات خيػ ػػوط متفرعػ ػػة تُسػ ػػمج الميسػ ػػيموـ ليػ ػػا القػ ػػدر عمػ ػػج
اختراؽ المواد بعمؽ(.)Brown, 2015

A.

 P.مػ ػػف قػ ػػرف االستشػ ػػعار .نتػ ػػا

فيمػػا يتعمػػؽ بتك ػرار الفطريػػات ،وك افتيػػا أشػػارت النتػػا

مما مػ ػ ػػة و قػ ػ ػػت وجػ ػ ػػود م ػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذه الفطريػ ػ ػػات (بػ ػ ػػاقر  83.2؛

المعزولػػة مػػف الحشػػر  ،حي ػ

جدول ( .)2أنواع وأجناس الفطريات المعزولة مف أجزاء الحشر
أجزاء الحشر
قرف االستشعار

8

أجزاء فـ

4

الجنا

.

الرجؿ

.

الك اف ػػة  ،%7.34متبوعػ ػاً بتكػ ػرار  ،%830ونس ػػبة ك اف ػػة بم ػػت

 %..34لمفطػ ػ ػػر alternata

 ،A.يميػ ػ ػػو الفطػ ػ ػػر

P.

 verrucosumبتكػ ػرار %43.ونس ػػبة ك اف ػػة س ػػجمت .%.830

A. niger, P. commune
A. niger, Beauvaria
sp., P. verrucosum,
Madurella sp.
A. alternata, A. niger
A. terreus,
A. alternata, A. niger,
Penicillium sp.

وىػذا يتفػؽ مػع نتػا

د ارسػة قػاـ بيػا ( Nwankwo et al.,

 )2015تفػوؽ الفطػر  A. nigerعمػج بػػاق أجنػاس الفطريػػات
المعزولة حي

بم ت النسبة .%7.34.

جدول ( .)3تكرار الفطريات المعزولة وك افتيا

عزؿ الفطريات أك ر مػف أجػزاء الفػـ ربمػا يعػود إلػج نقػؿ جػ ار يـ

اسـ الفطر

الفطر أ ناء ت ذية الصرصور عمج بي ة ممو ػة ،وظمػت موجػود

A. alternate
A. niger

بع ػػد التحن ػػيط بس ػػب ،طبيع ػػة تركي ػػ ،أجػ ػزاء الف ػػـ المكون ػػة مػ ػػف

A. terreus
Beauvaria sp.
Madurella sp.
P. verrucosum
P. commune
Penicillium sp.
المجموع

تجاويؼ ،و نيػات ،والتػ تشػكؿ مػموى لمفطريػات ،لواف م ػؿ ىػذه
الفطريػ ػػات تمتػ ػػاز بزنتػ ػػا ج ػ ػ ار يـ ليػ ػػا القػ ػػدر عمػ ػػج االلتصػ ػػاؽ
بكيوتيك ػ ػػؿ الحش ػ ػػر  ،واختراقي ػ ػػا واتخاذى ػ ػػا م ػ ػػموى ليا(اليوس ػ ػػؼ،
 ،)8332كما قد يتفؽ ىػذا مػع مػا ذكرتػو بعػض الد ارسػات التػ

أشارت إلج أف الفطريات عندما ت ػزو كيوتكػؿ الحشػر تمتصػؽ
اربواغ بالبشر  ،وت بت ،وتخترؽ الجمد حي

كػػاف الفطػػر A. niger

أك ػػر

الفطريات تك ار اًر ،وأك رىا ك افػة إذ بمػا التكػرار  %8.32ونسػبة

اسـ الفطر

الفطريات

المدونػػة

فػ ػ ػ الج ػ ػػدوؿ ( ).إل ػ ػػج اخ ػ ػػتالؼ تكػ ػ ػرار الفطري ػ ػػات ،وك افتي ػ ػػا

(.)Murali Mohan et al., 1999

عدد

تمػػو

عدد
العزالت
4
10
1
1
1
3
2
2
24

التكرار()%

الك افة ()%

9.5
23.8
2.4
2.4
2.4
7.1
4.8
4.8

16.7
41.7
4.17
4.17
4.17
12.5
8.3
8.3

عدد ارجزاء المختبر 78 :

يتشع ،الميسػيميوـ

إف سب ،ك ر تردد ،وسػياد  ،أو ك افػة الفطػر  A. nigerتعػود

إلج جميع أنحاء الحشر  ،وقػد تػدخؿ الجػ ار يـ عػف طريػؽ ت ذيػة

إل ػػج قابميت ػػو ،وتكيف ػػو عم ػػج تحم ػػؿ الظ ػػروؼ البي ي ػػة المختمف ػػة،

الصرص ػػور إل ػػج القن ػػا اليض ػػمية ،وعن ػػد موتي ػػا ت ػػزو الجػ ػ ار يـ

وقدرتػػو عمػػج إنتػػا إنزيمػػات مختمفػػة ،وم ػواد أيضػػية تمكنػػو مػػف

أجػزاء لمحشػر ( ،)Butt & MS, 2000كمػا تػدخؿ الفطريػات

اس ػػت الؿ المص ػػادر ال ذا ي ػػة المختمف ػػة (الع ػػان  ،).884 ،وق ػػد

فػ ػ ػ البي ػ ػػة الداخمي ػ ػػة لممت ػ ػػاحؼ ،والمس ػ ػػتودعات خ ػ ػػالؿ نقمي ػ ػػا
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 A. nigerعمػػج

بػ ػ ػػاقر ،حسػ ػ ػػيف عم ػ ػ ػ  .) 83.2( .عػ ػ ػػزؿ ،وتشػ ػ ػػخيص بعػ ػ ػػض

أشػػار اليوسػػؼ ( )8332إلػػج قػػدر الفطػػر

إنتػػا إنزيمػػات  Lipase ، Chitinaseو Proteaseالمحممػػة،

الفطريػػات المحمولػػة خارجي ػاً ،وداخمي ػاً مػػف بال ػػات حشػػر
الصرصػر ارمريكػ

المحطم ػػة لكيوتيك ػػؿ الحشػ ػرات ،مم ػػا يس ػػاعدىا فػ ػ اختػ ػراؽ
أو ُ

جػػدار جسػػـ الحشػػر  ،والنمػػو ،والتكػػا ر ،لواف ػراز السػػموـ الفطريػػة
(.)Samson et al., 1988

)Blattidae

 (Orthoptera:فػ ػ ػ محافظ ػ ػػة كػ ػ ػربالء

المقدسػة لوامكانيػة مكافحتيػا أحيا يػاً.ل مجمػة كػربالء لمعمػػوـ

الزراعية.28-44 :).(0 ،

االستنتاجات

سبت  ،عم عبدالمحسف عباد  .)83.8( .العوامػؿ المػؤ ر فػ

س ػػجمت الد ارس ػػة وج ػػود  2أنػ ػواع م ػػف فطري ػػات التخػ ػزيف مرافق ػػة

المخطوطات ،والو ا ؽ ،وأسالي ،وقايتيا ،وط ار ؽ الحفػاظ

لحش ػػر الصرصػ ػػور ارمريك ػ ػ المحفوظ ػػة بمتحػ ػػؼ قسػ ػػـ وقايػ ػػة

عمييػػا .مركػػز تػػرميـ المخطوطػػات ،وصػػيانتيا .العباسػػية-

النبػػات ،وكػػاف الفطػػر  A. nigerأك رىػػا تك ػ ار اًر ،وأج ػزاء الفػػـ

العراؽ.

أك رىػػا تمو ػاً ،وأف جميػػع الفطريػػات المعزولػػة ىػ مػػف ارجنػػاس
المتقدـ.
المسببة لمتدىور ،أو التحمؿ ُ
ُ

عػػامر عبػػد الك ػريـ محمػػد ،و فضػػيؿ سػػالـ الع ػوام .).888(.
حصر أنواع الصراصير المنزلية ،ودراسة ك افتيػا العدديػة

المراجع

ف ػ شػػماؿ شػػرؽ ليبيػػا .مجمػػة المختػػار لمعمػػوـ-.8 :. ،

أحمػػد ،عػػالء ناصػػر ،وعم ػ زىيػػر عبػػد ،ونا ػػؿ سػػام جميػػؿ.

.23

( )83.0ع ػػزؿ ،وتش ػػخيص بع ػػض الفطري ػػات م ػػف حش ػػر

عم ػ ػ  ،محم ػ ػػد ف ػ ػؤاد .)83..( .عػ ػػال  ،وصػ ػػيانة المنسػ ػػوجات

اررضػة Termite (Microcerotermes diversus
)) ومقارنػ ػ ػ ػ ػػة أم ارضػ ػ ػ ػ ػػيتيا ببكتيريػ ػ ػ ػ ػػا

Periplaneta americana L.

ار رية .المجمة العربية والترجمة:0.2 .

Bacillus

 .thuringiensisمجم ػ ػ ػ ػػة جامع ػ ػ ػ ػػة ذي ق ػ ػ ػ ػػار لمبح ػ ػ ػ ػػو

Atkinson, T., Koehler, P., & Patterson, R.
(1991). Geography of cockroaches in
the US. Pest Control, 59(8), 36-40.

الزراعية ..47 – .08 :)8( 7

العػػان  ،سػػؤدد عبػػد السػػتار مجيػػد .).884( .عػػزؿ ،وتشػػخيص

Barnett, H., & Hunter, B. (1998). Illustrated
marga of imperfect fungi: USA:
Prentice-Hall, Inc.

الفطري ػ ػػات االنتيازي ػ ػػة م ػ ػػف مستش ػ ػػفيات مرك ػ ػػز محافظ ػ ػػة

البصػػر مػػع د ارسػػة تػػم ير بعػػض المطي ػرات عمييػػا .رسػػالة

Brown, C. G. (2015). Effective Use of
Disinfectant Spray to Combat Fungal
Growth on Preserved Insects. American
Entomologist, 61(3), 149-150.

ماجستير .كمية العموـ .جامعة البصر  .العراؽ.
اليوسػػؼ ،عقيػػؿ عػػدناف .)8332( .كفػػاء بعػػض الفطريػػات فػ
المقاومػػة ارحيا يػػة لحشػػر مػػف البػػاقالء ارسػػود Aphis

Butt, T., & MS, G. (2000). Bioassays of
entomogenous fungi, pp. 141-195. In A.
Navon and KRS Ascher (eds.).
Bioassays
of
entomopathogenic
microbes
and
nematodes.
CAB
International, Wallingford UK.

 fabae (Aphididae: Homoptera) Scopolعمػج
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Abstract: This study was conducted to isolate and identify fungi associated with the cockroach
Periplaneta americana L. (Orthroptera: Blattidae) which was taken from the Insect Museum of the
Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University, El-Bayda,
Libya. Ten insects were collected from insect specimen boxes containing naphthalene crystals. The
insects were separated into their parts, legs, wings, antennae, and mouthparts, superficially
sterilized, and incubated on PSA nutrient medium. Eight species of fungi were isolated. The
identified fungal isolates include Alternaria altemata, Aspergillus niger, A. terreus, Beauvaria sp.,
Madurella sp., Penicillium verrucosum, P. commune, Penicillum sp. It was carried on parts of the
insect’s body, the study also showed that A. niger was the most common fungi isolated with a
frequency of 23.8% and the percentage reached 41.7%, followed by A. altemata and P. verrucosum
with a frequency of 9.5% and 7.1%, and the percentage was 16.7% and 12.7% for both fungi
respectively, and the lowest density was for A. terreus, Beauvaria sp. which reached 8.3%. From
this study, it was concluded that the isolated fungi are storage fungi that attack insects preserved in
museums, exposing them to damage.
Keywords: Fungi, Periplaneta americana, Insect Museum.
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