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وتقا  علاى دعاد  2كام 0563تبلغ مسااحتاا تعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر اليمنية،إذ 

كم جنوب رأس فرتك المطل على الجزيرة العردية. يقتصر تواجاد شاجرة  083حوالي 

دم االخوين في وسط الجزيرة والجزء الشارقي منااا علاى ةيتاة تجمعاات كميفاة م وناة 

ادرة ويستوطناا العديد من األنواع النباتية النا ،غادات ونباتات متناثرة في أماكن أخرى

 Daracaenaceae))في العالم مناا شجرة دم االخوين 

Dracaena cinnabari, Balf  والذي يقتصر وجودةا في وسط الجزيرة والجزء

الشرقي مناا . ةدفت ةذه الدراسة إلى تحديد العوامل ذات التأثير السلبي على دقاء 

شجرة دم االخوين، فقد وجد أن أةم تلك العوامل ةي تجريح ساق النبات ألجل 

قلف  الحصول على المواد الراتنجية لغرض االستخدام الطبي وغيره. ينتج عن إزالة

الشجرة إزالة خاليا اللحاء الناقلة للغذاء العضوي من األوراق إلى الجذور،من ناحية 

أخرى، تماد ةذه الجروح الطريق للحشرات وال ائنات الدقيقة كالفطريات في مااجمة 

أنسجة الشجرة الداخلية مما يؤدي إلى تأكل خاليا األوعية الناقلة للماء واألمالح من 

)خاليا الخشب( فتتعطل وظيفتاا وفي األخير يضعف النبات ثم  الجذر إلى األوراق

يموت. عزل العديد من الفطريات من أوراق وساق شجرة دم االخوين مناا: 

Diplodia, Phoma, Pestolotiapsis, Alternaria, Fusarium, 

Ceratocystis  وBrachysporium يلعب الجفاف السائد حاليا في الجزيرة دور .

يوما  03إنبات دذور شجرة دم االخوين والتي تتطلب إلى ري يومي مدته  مام في عدم

ل ي تنبت، كما أن لحيوان الماعز تأثير سلبي في القضاء على النباتات الصغيرة 

 لشجرة دم االخوين من خالل التغذية علياا.

، اإلنسان، الفطريات،  Dracaena cinnabari, Balf : الكلمات المفتاحية

 عز، سقطرى، اليمن.الجفاف، الما
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 المقدمة:

المتحف الطبيعي لجزيرة سقطرى ةبة هللا لليمن، ال يدرك قيمتاه إال مان كاان لاه قلاب أو ألقاى السام  وةاو يعتبر 

تشاتار جزيارة ساقطرى دأنااا جزيارة  شايد، لما يحتويه من تنوع حياوي ناادر علماه مان علام وجالاه مان جاال.

جازر مااراتيوس، جالدااجوس مقارنة دجزر أخرى على المحيط الاندي ممل  %03تستوطناا أنواع نباتية دنسبة 

(. أيضاا تشاتار جزيارة ساقطرى Miller and Morris, 2004 and Paul and Peter, 2010وال نااري )

داحتوائاا على أنواع نباتية نادرة وعديدة، والماددة دالزوال نتيجة للنشاط البشري المستوطن للجزيرة من خاالل 

 ,Maeruaangolesis var. socotranaنازل ممل نباتاات )قط  تلك النباتات الستخداماا كوقود وفي دناء الم

Ziziphusspina-christi, Dirachmasocotrana  وAvicenniamarina كما تستخدم دعا  النباتاات ،)

(، وتجم  الراتنجات من دعا  النباتاات ممال Dendrosyciossocotranaعلف للمواشي ممل شجرة الخيار ) 

(، واألضاارار الناتجااة ماان Dracaenacinnabariوشااجرة دم االخااوين )( .Boswellia sppأشاجار اللبااان )

زيادة أعداد الماعز والرعي الجائر على نباتات الجزيرة داإلضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتاا السلبية على 

(. ردما كانت شجرة دم االخاوين Root etal., 2003و  Parmesan and Yohe, 2003دقاء الغطاء النباتي )

Dracaenacinnabari ( الناوع النبااتي الباارز والماام فاي جزيارة ساقطرىBrown and Mies 2012 ،)

معطياه غاداات مميازة لشاجرة دم  Firmihinيتمركاز وجودةاا فاي شارق الجزيارة ودالاذات فاي منطقاة فيارمان 

 Miller andالعالم ) االخوين ذات األةمية المحلية في الجزيرة وواحدة من أقدم النباتات في النظام البيتي حول

Cope 1996  وةو النوع الوحيد المستوطن للجزيارة مان داين ساتة أناواع أخارى تنتماي للجان ،)Dracaena 

 ,.Miller etalو   Marrer etal., 1998تتاوزع فاي منااطق ممال المغارب وشارق أفريقياا وجازر ال نااري )

2004.) 

غاداات شابه االساتوائية ومعظمااا ادن قاد تنتميللDracaenaتشير الدراسات إلى أن كل أناواع الجان  

أنقرض دسبب التغيرات المناخية للعصر الحديث مما نتج عنه ظاةرة التصحر كما ةاو الحاال فاي شامال أفريقياا 

(Quetzel 1978  وMies 1996 ولاااذا فااأن النااوع .)Dracaenacinnabari يعتباار حلقااة وصاال وممااال

 Adolt and Pavlis 2004لحيوياة داين شارق وغارب أفريقياا )تعريفاي لنناواع األخارى الممملاة للجغرافياا ا

and De Sanctis etal, 2013 تتواجااد شااجرة .)Dracaenacinnabari  فااي جزياارة سااقطرى علااى

س 28.5 – 8..3متاار عاان سااطح البحاار ومتوسااط حااراري يتااراوح ماان  3080 – 020ارتفاعااات تتااراوح ماان 

( Attorre etal.2007و  Kurschner etal. 2006تر )ملليم .65 – 233وأمطار سنوية يتراوح معدلاا من 

أن متوساط ساقوط األمطاار ودرجاة الحارارة فاي جزيارة ساقطرى  Paul and Peter (2010)فاي حاين وجاد 

 متوية على التوالي.  ..28مللي متر و  235م كانت 2335 – 2332للفترة من 

أن تواجاد شاجرة دم االخاوين فاي جزيارة ساقطرى يتوقاف علاى تاالزم  Fabio etal. (2007)الحا  

درجااااة الحاااارارة ونساااابة الرطودااااة المساااااعدتين علااااى دقاااااء ةااااذه النبتااااة، وعليااااه فااااأن شااااجرة دم االخااااوين 

Dracaenacinnabari  ال تتواجد غرب الجزيرة ويقتصر تواجدةا فاي وساط الجزيارة والجازء الشارقي منااا

نة غادات ونباتات متناثرة في أماكن أخرى وحددت تس  مواق  لتوجادةا ةاي سا ند على ةيتة تجمعات كميفة م و

Skund دكسااام ،Diksam فاارمان ،Firmhin كلاايم ،Kleem دافشااي ،Difshe ساايرةون ،Serahon كااتن ،

Katan دادةوةاجار ،Haggeher Deidho  و حومالHomhil. 

، ويحتمل تواجادةا فاي  Shibhon،  وشيباون Momiفي مومي  Attorre etal. (2007)ووجدةا  

كاناات فااي  Dracaenacinnabariإلااى أن شااجرة  Habrova (2004)مواقاا  أخاارى غياار معروفااة. أفاااد 

الماضي تتواجد فاي مسااحات شاساعة فاي الجزيارة، إال أن التغيارات المناخياة أدت إلاى زياادة الجفااف فتقلصات 
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( إلى  احتمال انخفاض (Attorre etal. 2007فقط في ديتتاا الحالية، فيما أوضح  %6نسبة تواجد الشجرة إلى 

 م دسبب الجفاف. 2383حتى العام  %06في الجزيرة إلى  Dracaenacinnabariمعدل ما تبقى من شجرة 

تسااجيل النباتااات النااادرة وغياار النااادرة  فااي الجزيرةعلااىلتنااوع الحيااوي لاالكتشاااف والتوثيااق اقتصاار 

لتلاك النباتاات كااألمراض المتساببة عان وتصنيفاا، وغاب البحاث والتوثياق عان المساببات المرضاية المصااحبة 

 ،(.233)عبااد هللا وشااوقي، و ( Agrios,2005) وغيرةاااالدياادان المعبانيااة )النيماااتودا( و الفطريااات، الب تيريااا

تؤدي إلى زوال ةذا المتحف الطبيعاي ودالتاالي تصاحر جزيارة أن والتي من شأناا إال ما ندر والعوامل األخرى 

اعل النبات م  المسبب المرضاي عناد منطقاة اإلصاادة فاي دادايتاا الطبيعاة ال يماوياة يأخذ تفشجرة دم االخوين. 

غير المرئية ثم ال تلبث أن تتوس  اإلصادة وينتشر المرض مماا يطارأ عناه تغيارات نسايجية تتبادى عياناا م وناة 

ل، . تساابب الفطريااات أعراضااا موضاعية أو عامااة علااى عوائلاااا مماال الااذدو(Agrios2005)أعاراض الماارض 

التقرحات، األعفان، التبقعات وغيرةاا، وةاذه يم ان أن تحادو دصاورة متفرقاة علاى عوائال مختلفاة أو متزامناة 

ونظارا  (. Agrios2005و  Mehrotra 1980)على نف  العائل، أو أن يتب  احادةما األخار علاى العائال نفساه 

لعازل وتعرياف دعا  داخال الجزيارة لماوقعين فقاط فقد أجريت ةاذه الدراساة األولياة شجرة دم االخوين ألةمية 

ةااذه دقاااء العواماال األخاارى ذات التااأثير الساالبي علااى ودراسااة شااجرة دم االخوينةالمصاحبةلالممرضااات الفطري

 النبتة.

 المواد وطرق العمل:

 منطقة الدراسة

 : جزيرة سقطرى

ولهذا كانت وجهة هذه الدراسةة اوولةةة ىلةس وسةج الج ةةر   تعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر اليمنية

(، حةث تم المرور علس العدةةد مةن نباتةات دم اينةوةن ال ةاهر 1وبالتحدةد ىلس منجقتي دكسام وفرمهن شكل )

علةها الضعف واإلجهاد للمشاهد  عن قرب أسباب معانات هذه النباتات في الج ةر  وتم تةدوةن كةل مةا وجةدناه 

 لصور .بالكلمة وا

 

 .Fabio etalموقعي الدراسة داخل الجزيرة محددة دالدوائر وةما دكسام وفرمان )مصدر الخريطة،  : 1شكل 

2007) 
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 (الفطرياتالكائنات الدقيقة )تعريف وعزل 

جمعت عينات من أوراق نبات دم االخوين يبدو عليااا أعاراض التبقعاات وكاذلك مان األجازاء الملوناة 

ثام قسامت إلاى مجماوعتين، المجموعاة األول غسالت  فاي أكيااس ورقياةالعيناات ، وضعت الداخليةألنسجة الساق 

( لمادة دقيقتاين ثام %33) لسم تقريبا( وعقمت د حول اإليماانو 3.6دماء الصنبور ثم قطعت إلى أجزاء صغيرة )

غساالت دماااء مقطاار ومعقاام ثاام جففاات دااورق ترشاايح معقاام ووضااعت كاال قطعااه علااى سااطح دطاااط  دكسااتروز 

متصلب ومائل كان قد أعد مسبقا وأخذ إلى الجزيرة من ضمن تجايزات الدراساة، المجموعاة المانياة تركات فاي 

التااد  لقسام وقاياة  األدحااوإلى معمال المجموعتين عينات أسبوع )مدة اإلقامة في الجزيرة( ثم نقلت المالجة مدة 

.وزعات القطا  النباتياة للقياام داأجراء عازل وتنقياة الفطرياات ثام تعريفاا النبات، كلياة الزراعاة، جامعاة صانعاء

ساام( ثاام  .دطاااط  دكسااتروز فااي أطباااق دتااري زجاجيااة )المتصاالب علااى سااطح الوسااط الغااذائي للمجمااوعتين 

م  مالحظة أن قط  المجموعة األولاى دادأ ينماو منااا الفطرياات علاى ساطح  3± متوية 23حضنت على درجة 

األجار المائل )استادفت الدراسة نقل دع  القط  النباتية إلى األجار المائل داخال الجزيارة لغارض البقااء علاى 

قيااة جمياا  . تاام تنالفطريااات الممرضااة والتااي مم اان أن تتااأثر دظااروف المالجااة وال ائنااات المانويااة المرافقااة لاااا(

على ديتة دطااط  دكساتروزاجار.عرفت الفطرياات علاى أسااس  Hyphal Tipالفطريات دطريقة طرف الايفا 

 .Barnett and Hunter (1972)الصفات المزرعية والمورفولوجية وفقا  لما ذكره

 النتائج والمناقشة

ي الجزياارة )أ،ب(جزياارة سااقطرى وةااي ماان النباتااات المامااة فاا 2صااورة نبااات دم األخوينيسااتوطن 

مان أن نباات  دم االخاوين  Miller and Cope (1996)وأقدماا وأندرةا عالميا تتفق ةذه النتيجة م  ماا ذكاره 

)أ( شااموش شااجرة دم االخااوين  2يعتباار واحااد ماان أقاادم النباتااات فااي النظااام البيتااي حااول العااالم. يوضااح الشاا ل 

ر  األناواع النباتياة األخارى المتواجادة معااا وفاي ودروزةا للعيان من مسافات دعيده مظارة سيادة تامة عان ساائ

 De Sanctis etalو   Adolt and Pavlis (2004)كال المواقا  تتفاق ةاذه النتيجاة ما  ماا ذكاره كال مان 

( تبدو للناظر من دعيد وكأناا سارية علم، فيما يظار الش ل D.cinnabariمن أن شجرة دم االخوين ) (2013)

رب فااي دائماة الخضارة مظلياة الشا ل تساتند علاى سااق واحاد غلاي  ومساتقيم )ب، ج( صفات الشجرة عن ق 2

و  Razdorskij (1954)يتفاارع عنااد قمتااه وتنتمااي للنباتااات أحاديااة الفلقااة، تتفااق ةااذه النتيجااة مع فااادة كاال ماان 

Zimmermann and Tomlinson (1969)   مان أن الجانDracaena  يعتبار اساتمنائي عان دقياة النباتاات

سام  03 – 06المانوي للسيقان والجذور. األوراق خضراء متوساطة الطاول )  التادعة ألحادية الفلقة نتيجة للتغلي

)ج(، تت اون عناد نااياة األفارع فتصابح  2تقريبا(، شمعية، رمحية الش ل، حافة النصل كاملة وقمتاه حاادة شا ل 

سااانوات حياااث تساااقط األوراق القديماااة وتنماااو م انااااا أوراق جديااادة حاااادة  0 – 0متقارداااة وكميفاااة، تتبااادل كااال 

فاي الطاب )الراتنج( ذو اللون األحمار ستخدم صمغاا الحواف.لشجرة دم االخوينأةمية طبية لس ان الجزيرة حيمي

، ممل وقف النزيف ودالذات للنساء الواضعات، وعاالج للمغاص، وتجلياة العياونالشعبي لعالج دع  األمراض 

وتعمل على التأم الجروح وعدم تقيحاا مما يعناي أنااا تحتاوي علاى مضاادات مي رودياة وةاذه النتيجاة تتفاق ما  

ماان أن راتاانج شااجرة دم االخااوين يحتااوي علااى مضااادات  Mothana and Lindequist (2005)نتيجااة 

دة للبروتاوزوا، من أن راتنج شجرة دم االخوين يحتاوي علاى مضاا Ramzi etal (2012)مي رودية وقد أفاد 

 .من ناحية أخرى،يستخدم راتنج شجرة دم االخوين في طالء البيوت واألواني الفخارية في الجزيرة
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(من موق  فرمان أحدةما عن دعد )أ( Dracaenacinnabariمنظر عام لشجرة دم االخوين ):2صورة 

 نااية الفرع )ج(واألخر عن قرب )ب(، فيما يالح  ت ون األوراق عند 

 :االخوينالمخاطر التي تتعرض لها شجرة دم 

 :النشاط اددمي -3

)أ( دائمة الخضرة منتصبة ال يظار علياا  0( ش ل D.cinnabariة ذا تبدو شجرة دم االخوين )

ضعف وال ضرر وال إجااد وستبقى ة ذا إلى أن يشاء هللا عالمة دارزة لجزيرة سقطرى واليمن. يظار 

( قسوة السلوك اددمي نحو ةذه الشجرة، والعبث اددمي لاذا العمالق السقطري، جروح )ب، ج 0الش ل

وشقوق طولية وعرضية وجروح أخرى مبعمرة ةنا وةناك كلاا مركزة على قلف ةذا العمالق السقطري 

(D.cinnabariوالغرض الحصول على المادة الراتنجية، تمزيق القلف داذه الصورة وتحليقه تعنى التخ ،) لص

من أنسجة اللحاء في أماكن التحليق، والتخلص من أنسجة اللحاء يعني قط  المدد الغذائي المصن  في األوراق 

عن الجذور، وعندما ال تحصل خاليا الجذر على حاجتاا من ال ردون العضوي ت ون النتيجة ضعف ةذه 

تضعف قدرته في تمبيت النبات الخاليا ودالتالي ضعف المجموع الجذري، وعليه فأن المجموع الجذري سوف 

للبحث عن الرطودة وأخذ الماء واألمالح من التردة وفي نااية المطاف موت شجرة دم االخوين، ةذه  لوالتغلغ

من أن أحد أسباب  Root etal. (2003)و  Parmesan and Yohe, (2003)النتيجة تتفق م  ما ذكره 

رة سقطرى ةو جم  الراتنجات مناا. داإلضافة لنضرار زوال النباتات النادرة كشجرة دم االخوين في جزي

السادقة فأن إزالة القلف عن شجرة دم االخوين يجعل خاليا األنسجة الداخلية م شوفة مما يجعلاا عرضة 

(. يزداد تعرض الشجرة للضغوط فتضعف أكمر فأكمر، ة)د، 0لمااجمة الحشرات وال ائنات الدقيقة صورة 

تواجد أحد الحشرات داخل الشق متخذة منه مأوى ومستمدة منه غذائاا، يتطور ةذا )د(  0يظار الصورة 

( من إحداو ثقوب حشرية متجاة نحو مركز الشجرة )النخاع(، ة) 0السلوك الحشري إلى ما يوضحه الصورة 

األنسجة يزداد النشاط الحشري في اتجاه العمق وتجد ال ائنات الدقيقة )متطفلة ومترممة( نافذة للوصول إلى 

الداخلية لتستمد مناا غذائاا وطاقتاا )تحلل األنسجة( فيصبح جوف الشجرة أجوف خالي من األنسجة واأللياف 

)و،م(. كانت دداية النشاط اددمي الادف منه  الحصول على المواد الراتنجية من خالل إزالة قلف  0صورة 

)و،م( من زوال لخاليا الخشب  0ا في الصورة الشجرة والذي د زالته تم إزالة خاليا اللحاء ثم انتات كم

)األوعية الناقلة للماء واألمالح من الجذر إلى األوراق لتصني  الغذاء العضوي( دسبب النشاط الحشري 

)ي(.  0( صورة D.cinnabariوالمي رودي، والنتيجة النااية موت العمالق السقطري شجرة دم االخوين )

على شجرة دم االخوين دسبب السلوك اددمي، فقد وجد أن دع  الس ان  داإلضافة لما سبق ذكره من أضرار

يقطعون األوراق الجديدة لشجرة دم االخوين دغرض تصني  الحبال، ةذا السلوك اددمي نتيجته تقليل المساحة 

  الخضراء للنباتات المنزوع مناا األوراق الجديدة ودالتالي سوف يقل معه تصني  الغذاء العضوي والنتيجة

 ج ب أ
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إجااد ةذه النباتات وتعرضاا للموت. يستغل دع  س ان الجزيرة ضعف األشجار نتيجة للضغوط التي 

تتعرض لاا دسبب السلوك اددمي السادق ذكره فيعمدون إلى قطعاا لغرض الحصول على اللب الاش الموجود 

إعداد الطعام، فيما تقط  في قلب الشجرة لتستخدم كمادة سريعة االشتعال ألجل الحصول على النار للتدفتة أو 

 السيقان المجوفة قط  أسطوانية ويصن  مناا الطبول. 

 

 

 

 

 

 

 

األضرار الناتجة من عمليات التجريح للنشاط اددمي والتي تتعرض لاا شجرة دم االخوين :3صورة 

 لغرض الحصول على المادة الراتنجية الحمراء

 ال ائنات الدقيقة: -2

أظارت نتائج الدراسة األولية لعوامل التأثيرات السلبية في دقاء شجرة دم االخوين والتي أجريت في 

منطقتي دكسام وفرمان وجود أعراض مرضية ظاةرة على أوراق شجرة دم االخوين كالتبقعات وموت 

( ونماذج 3) )أ(. أوضحت نتائج العزل لنعراض الورقية وجود عديد من الفطريات جدول 0األوراق صورة 

و  ,Phoma, Alternaria, Ceratocystis (Chalara)(. كانت للفطريات 0واضحة لبعضاا صورة)

Colletotrichum  حضور أكبر في العينات التي تم العزل مناا، في حين أن الفطرياتChaetophoma, 

Pestolotiapsis  وDiplodia  العزل أكمر من فطر كانت نسبة حضورةم أقل، و كميرا ما كانت تظار عملية

( من أنه غالبا ما يصاحب البقعة 3..3للعينة الواحدة، تتفق ةذه النتيجة م  ما أشار إليه ةاشم والحسيني )

الواحدة العديد من الفطريات. وعلى الرغم من وجود أعراض مختلفة للبق  على أوراق شجرة دم االخوين إال 

ه األعراض وقد ي ون اختالف األعراض راجعا إلى اختالف أن الفطريات المعزولة كانت غالبا ما تصاحب ةذ

الجزء النباتي كأن ي ون عرق وسطي أو نسيج أخر. ردما يرج  موت أوراق شجرة دم االخوين إلى الفطريات 

Ceratocystis  وDiplodiaوPhoma   وChaetophoma  ألناا من الفطريات التي تبدأ أعراضاا دالتبق

( من أن 2332موت ألنسجة النبات، تتفق ةذه النتيجة م  ما وجده سليمان واخرون ) ثم تتطور في النااية إلى

يسببان أعراض الموت الرجعي )موت القمة( للعديد من النباتات، فاما DiplodiaوCeratocystisالفطرين 

والح، كما يسببان موت البرعم القمي والعفن الجاف لفسائل النخيل ونخيل جوز الاند وموت قمم الفروع في الم

. من ناحية أخرى، يغلب على Phomaوتظار على أشجار الموالح أعراض الموت الرجعي دسبب الفطر 

التبقعات ف ذا ما كانت الظروف  Colletotrichumو  Alternariaو Pestolotiapsisأعراض الفطريات 

 م  دعضاا م ونة لفحات  الجوية )حرارة ورطودة( مناسبة لنشاط الفطريات ف ن ةذه البق  سوف ت بر وتلتحم

 ي

 د

 ھ

 أ ب ج

 م و
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( 2332(، سليمان واخرون )3385)أ(، تتفق ةذه النتيجة م  ما أشار أليه كل من إدراةيم واخرون ) 0صورة  

 ( من أن عرض التبقعات ةي صفه رئيسية لاذه الفطريات ..233و عبد هللا و شوقي ) Agrios (2005)و 

 رة على أوراق شجرة دم االخوين في جزيرة سقطرىالفطريات المعزولة من األعراض الظاة:1جدول 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة المعيشة التراكيب الجرثومية نوع الجراثيم أسم الفطر
 العالمة البارزة

 لألعراض

Chaetophoma sp. كونيدية صغيرة جدا 

 ي ون تراكيب

Pycnidium) غير )

 منتظم

متطفل أو مترمم 

 على النبات
 تبق  أو عفن

Phoma sp. كونيدية صغيرة 
 ي ون تراكيب

Pycnidium)) 

متطفل على 

 النبات
 تبق  أو عفن

Pestolotiapsis sp.  خاليا 0كونيدية 
 ي ون تراكيب

(Acervulus) 

متطفل على 

 النبات
 تبق 

Colletotrichum sp. كونيدية ديضية 
 ي ون تراكيب

(Acervulus) 

متطفل على 

 النبات
 تبق 

Diplodia sp. كونيدية خليتين 
ي ون 

 ((Pycnidiumتراكيب

متطفل أو مترمم 

 على النبات
 موت األطراف النباتية

Alternaria sp. 
كونيدية خلية واحدة 

 مقسمة
 ال ي ون تراكيب

متطفل أو مترمم 

 على النبات
 تبق 

Ceratocystis  

sp.(Chalara) 
 كونيدية خلية واحدة

ي ون تراكيب 

(Pycnidium) 

متطفل أو مترمم 

 على النبات
 تبق  أو عفن
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دع  األعراض المرضية المتسببة عن الفطريات كالتبقعات )أ( واألعفان )ب(، ونماذج :4صورة

 للفطريات المعزولة من أوراق وساق شجرة دم االخوين المسببة لتلك األعراضمختارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ب( اختالفا كبيرا في نوعية الفطريات  0أظارت نتائج العزل من أنسجة ساق شجرة دم االخوين صورة 

و  Brachysporiumالمعزولة عن األوراق، حيث ت اد ت ون كلاا فطريات أعفان مناا الرمية كالفطرين 

Hormiscium  ومناا المتطفلة والرمية كالفطرينFusarium  وPhoma ( ويشذ ع2جدول ،) نام الفطر

Helminthosporium  حيث أنه من الفطريات التي تسبب تبقعات لنوراق إال أنه تم عزله من أنسجة الخشب

)ب( وةذه األغراض غالبا  0(. لوح  تلون األنسجة الداخلية لساق دم االخوين داللون األحمر صورة 0صورة )

ة م  ما أشار أليه سليمان واخرون تتفق ةذه النتيج Fusariumو  Phomaما ت ون مصاحبة للفطريات 

على الموالح ةي تلون أنسجة الخشب دلون أحمر أو Phoma( من أن أةم األعراض المشخصة للفطر 2332)

)ب(،  0درتقالي. تحصل ةذه ال ائنات الرمية على غذائاا من الخاليا الميتة أو التي في طريقاا للتحلل، صورة 

تتفق ةذه النتيجة م  ما ذكره إدراةيم  Fusariumات اختيارية كالفطر ةذا يعني أن أغلب مسببات العفن فطري

( من أن الفطريات االختيارية تستمد غذائاا من األنسجة الميتة عند موت 2336) Agrios( و 3.85واخرون )

والتي  النبات دعد أن كانت متطفلة عليه . وكون أن أغلب مسببات العفن اختيارية ف ن عملية إزالة القلف وتحليقه

تتطفل  لممل ةذه ال ائنات االختيارية كيذكرت أنفا )النشاط اددمي( قد مادت الطريق ودمساعدة الحشرات 

على األنسجة الحية وتترمم على األنسجة الميتة وكذلك لل ائنات الرمية لتستمد مناا الغذاء والطاقة. تساعد 

في ت شف األعفان وةذه الظروف ت اد ت ون على  الظروف البيتية )الرطودة والجو الحار( ال ائنات الدقيقة

Chaetophoma 

 

Pestolotiapsis 

Colletotrichum Phoma 

Helminthosporium Alternaria 

 ب أ
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حضورا  كبيرا في العينات التي تم  Phomaو Fusariumمدار العام في جزيرة سقطرى. أظارا الفطرين 

العزل مناا عن الفطريات األخرى، وتم عزل أكمر من فطر للعينة الواحدة، ردما يرج  تعدد الفطريات في 

العينة الواحدة إلى أن نواتج عمليات التمميل الغذائي لفطر ما تصبح مصدر طاقة وغذاء لفطر أخر وةذا ما 

 )المنفعة من جاة واحدة( تتفق ةذه النتيجة م  ما ذكره  commensalismيطلق عليه ظاةرة الـ 

Agrios(2336  .من أن المنفعة من جانب واحد ةي أحدى العالقات دين ال ائنات الدقيقة ) 

 الفطريات المعزولة من األعراض الظاةرة على ساق شجرة دم االخوين في جزيرة سقطرى :2جدول 

 العالمة البارزة لنعراض طبيعة المعيشة ميةالتراكيب الجرثو نوع الجراثيم أسم الفطر

Fusarium sp.  كونيدية هاللية

 مقسمة أو صغيرة

 ي ون تراكيب

(Sporodochia) 

متطفل أو مترمم 

 على النبات

 عفن أو ذبول

Phoma sp. ي ون تراكيب كونيدية صغيرة 

Pycnidium)) 

متطفل على 

 النبات

 تبقع أو عفن

Brachysporium sp.  مترمم على  ال ي ون تراكيب مقسمةكونيدية

 الخشب

 عفن

Helminthosporium sp.  خاليا  3كونيدية

 فأكثر اسطوانية

متطفل على  ال ي ون تراكيب

 النبات

 تبقع لألوراق

Hormiscium sp. مترمم على  ال ي ون تراكيب كونيدية منفصلة

 الخشب

 عفن على القلف

Ceratocystis sp. 

(Chalara ) 

 كونيدية خلية

 واحدة

ي ون تراكيب 

(Pycnidium) 

متطفل ومترمم 

 على الخشب

 عفن على القلف

 

 الجفاف والماعز: -0

وةي فترة إتمام ةذه الدراسة ال في عاصمة  2333لم تتساقط األمطار في الجزيرة خالل شار ديسمبر 

الجزيرة )حديبو( وال في أماكن تنقلنا لبع  المواق  داخل الجزيرة )مدينة قلنسيه، منطقة دكسام و منطقة 

نجد البرك والجداول المائية إال  (، لم6فرمان( مما يوحي إلى أن مناش الجزيرة العام يميل إلى الجفاف صورة )

جدول مائي واحد ضعيف قريب من منطقة فرمان، كان الجفاف داديا على األعشاب والنباتات الصغيرة وةذا 

مؤشر على عدم سقوط األمطار، صحيح أن النباتات ال بيرة كشجرة دم االخوين د م اناا تحمل فترات الجفاف 

أوراق شمعية( ول ن م  استمرار الجفاف وامتداده على مدار السنة ال ردما للتحورات الموجودة في أوراقاا )

يم ن لشجرة دم االخوين أن تت اثر من خالل أنبات دذورةا ودالتالي سوف يتناقص العدد، فقد وجد من خالل 

  03التجردة داخل مشاتل الجزيرة المستحدثة أن دذرة شجرة دم االخوين تتطلب معاملة مائية يومية )ري( مدة 

من احتمال انخفاض  Attorre  etal (2007)يوم متواصلة ل ي يحصل لاا إنبات، تنسجم ةذه النتيجة م  إفادة 

م دسبب الجفاف. وفي ظل 2383حتى العام   %06معدل ما تبقى من شجرة دم االخوين في الجزيرة إلى 

ظروف الجفاف الراج  للتغيرات المناخية نتيجة لقلة األمطار وارتفاع درجة الحرارة يبقى إنبات دذور شجرة 

رة داخل الجزيرة كما تقلصت فيما مضى حتى دم االخوين مستحيلة ودالتالي سوف تتقلص أعداد ةذه الشج

 Parmesan and،  وتتفق ةذه النتيجة م  ما أشار أليه كل من Habrova (2004) %6وصلت نسبتاا إلى 

Yohe (2003)  و Root etal (2003)   وFabio etal (2007)  من أن التغيرات المناخية داخل جزيرة
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داإلضافة إلى D.cinnabariسقطرى أدت إلى زيادة الجفاف وعليه فمن المحتمل أن ينخف  معدل دقاء شجرة 

األشجار القديمة نتيجة للنشاط اددمي وتأثيرات ال ائنات الدقيقة، كلاا عوامل سلبية، ما ذكر أنفا من موت 

 مستقلة أو متداخلة، ةدفاا القضاء على شجرة دم االخوين في الجزيرة.

 

 

 

 

تالل ديضاء من ال مبان الرملية منتشرة في مناطق عدة من جزيرة سقطرى تع   ظاةرة الجفاف :5صورة 

 ناخية في الجزيرةوالتغيرات الم

الملفت للنظر من خالل تجولنا لبع  المناطق في الجزيرة وعلى امتداد الطرق التي سل ناةا تواجد حيوان 

الماعز دش ل كميف، أينما وجات نظرك تجد الماعز، طليق، يبحث عن ال ن ةنا وةناك، وفي ظل ظروف 

ل لغذائه وت ون نبتة دم االخوين الصغيرة أن قدر الجفاف تتقلص األعشاب التي يقتاتاا فيبحث الماعز عن البدي

لاا أن تنبت أو نقلت من مشاتل الجزيرة إلى مواق  االستيطان أحد البدائل لحيوان الماعز والذي دطبيعته شره 

جدا ل ل ما ةو أخضر حتى أنه أحيانا يعمل على إزالة قلف دع  األشجار كسلوك غذائي لاذا الحيوان، 

تأتي من أن مواطني الجزيرة يعتبرون الماعز ثروة نقدية وغذائية لام فتجد ل ل شخص  وخطورة ةذا الحيوان

قطي  من الماعز يعش طليق في الجزيرة وال يؤويه إلى منزله وأحيانا يلجا صاحب القطي  إلى تسلق األشجار 

مل ضغط اخر كدم االخوين لقط  الشماريخ الزةرية حتى يطعماا قطيعه، من ةنا نجد أن حيوان الماعز عا

لشجرة دم االخوين من خالل من  نمو النباتات الصغيرة إن انبمقت عن البذرة أو تم شتلاا والنتيجة تقلص أعداد 

 Root etal و  Parmesan and Yohe (2003)ةذا العمالق السقطري، تتفق ةذه النتيجة م  ما ذكره 

أضرار سلبية لنباتات الجزيرة دسبب الرعي من أن زيادة أعداد الماعز في جزيرة سقطرى نتج عنه (2003)

 الجائر علياا.
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Study of the Negative Biotic Factors Affecting the Survival of Dragon Blood Tree 

) in Socotra Island, YemenDaraceanaceae :Balfcinnabari  Dracaena( 

El-Ariqi S. N. S.; El-MoflehiM. A. A. and El-Zumair M. A.A. 

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Sana'a University, Yemen 

dr.ariqi@yahoo.com , mel_moflehi@yahoo.com 

 

Socotra is a big Yemeni island that is characterized by some of the rarest plant 

species in the world such as dragon blood tree Dracaena cinnabari Balf (Daraceanaceae) 

which has a scattered distribution in the central and eastern part of the island. This study 

proposed to examine the factors which negatively affect the survival of dragon blood tree. 

One of the most important factors is making cuts in the plant's stem to collect resins used for 

medicinal purposes. As a result of removing the veneer, the cortex responsible for 

transferring the organic food to root is damaged too. Moreover, the stem wounds allow 

insects and microorganism to attack the inner tissues of the tree, and, thus, the xylem cells 

responsible for the transfer of water and minerals to leafs are dead. Finally, the plant is sick 

and dead. A number of fungi were isolated from the leafs and stem of dragon blood trees, 

such as Ceratocystis, Diplodia, Phoma, Pestolotiapsis, Alternaria, Fusarium and 

Brachysporium. The role of the current drought in the island causes dragon blood seeds not 

to germinate as they need daily irrigation for 40 days. Goats have had a negative effect too 

on dragon blood survival as they used to feed on the small plants. 

 

Keywords: Dracaena cinnabari,Socotra, dragon blood tree, Yemeni islands, Fungi.  
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