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 مستخلصال

 
تشكل األمراض الفسيولوجية والبيئية " الغير معديةة " التةت تة عر  بةا بسةاتيي ال يتةوي طةت مبةايب اةر  ليبيةا  

 ائقا أمام تيوير والبهوض بهذه البساتيي كماً وبو اً، ولقد تم حصر العديد مي تبة  األمةراض والاةواخر  ة ل 
ر التبقعةاي الصةفراو والببيةة  بةا حةوار األوراب خذه الدراسة معل بقص بعض العباصةر التةت تمعبةي طةت اهةو

والتت تتحول إلا  البوي الببت المحمةر، إلةا بقةح محمةرج أرجوابيةة  بةا  بةب وبصةل األوراب المصةابة، ويعةود 
ذل  إلا بقص  بصر الفسفور طت تغذية البباي. يمعل الجفار وبقص مياه الري إشكالية كبيرج طت معام مبةايب 

إلا اهور أ راض اصفرار  ام  با األشجار المتضررج أو تدخور ومةوي األطةرأ أو الحصر، حيث أدى ذل  
األشةجار بالكامةةل. اي تكةةوي عمةةار  يتةةوي صةغيرج الحجةةم جةةدا بجابةة  اليبيعيةةة الحجةم دةةد يكةةوي دليةةل  بةةا  قةةد 

طةةت العمةار بةدوي تبقةيو أو إجهةةاض متةض ر أل ضةاو التضبيةث طةةت األ خةار ممةا أدى إلةا تةةض ر بمةو بعةض العمةار 
العديد مي المبايب. ودد يكوي ذل  بتيجة لقبة مياه الري، كما إي  دم ابتاام الري طت  دج مبةايب كةاي سةببا طةت 
اهور التصّمغ  با جذوأ أشجار ال يتوي. أاهري الدراسة وجةود أ ةراض تشةقب أو تقةّرق القبةر بجمةي  ةي 

صةدي تعرض أشجار ال يتوي بتب  المبايب لفتراي شديدج البةرودج. يعتبةر ت شةوه األوراب مةي األمةراض التةت ر 
لقد تبث   ل خةذه الدراسةة أي  ةدم  .  ل خذه الدراسة ببعض مبايب الحصر وب اصة مرض الوردة المبجبية

التواطةةب بةةيي األصةةل واليعةةم مةةي الاةةواخر الفسةةيولوجية المبتشةةرج  بةةا أشةةجار ال يتةةوي طةةت العديةةد مةةي مبةةايب 
األمةةةراض الفسةةةيولوجية بمبةةةايب معةةةلز وال مةةة ، ال اويةةةة،  الحصةةةر، وطةةةت الودةةةي الةةةذي اهةةةري طيةةة  بعةةةض

 العجي ي،  ليي، سوب ال مي ، والرحيباي(، طإي تب  األمراض لم تسّجل بمبيقة يريب الميار.
 .امراض طسيولوجية، مبايب ار  ليبيا، بساتيي ال يتويكلمات مفتاحٌة: 

   

 المقدمة
 

وشةجرج ال يتةوي مةي  Oleaceaeيتوبيةة العائبةة ال  Olea europea L تتبةح شةجرج ال يتةوي
األشجار دائمة ال ضرج، أورادها جبدية رمادية البوي ذاي  بب دصير، وتبتج أ خةاراً صةغيرج  ضةراو مصةفرج 
طت بوراي وخت أحادية المسكي. وتستييح شةجرج ال يتةوي أي تعمةر لعةدج دةروي كةالتت توجةد ايي طةت بيةي لحةم 

تصةةل بسةةبة  را ةة خةةذه الشةةجرج المباركةة بةةدول البحةةر . (11,1) ببفبسةييي ومصةةر طهةت دويةةة وتتحمةةل المشةا
مبهةا و  %89مةي إجمةالت  را تهةا طةت العةالم، حيةث تسةتحوذ أسةبابيا وإيياليةا  بةا بسةبة  %89المتوسةي إلةا 

 98إلةا   يادتهةامبيةوي شةجرج ويتودةح  17إلةا  2002(. بيبما طت سوريا وصل  دد أشجار ال يتوي سةبة ,15
– 980إبة  يوجةةد ( ط70)وباال تمةةاد  بةا تقريةةر الجمعيةة العالميةةة ل يةي ال يتةةوي  .(1,8) 2070مبيةوي  ةام 

خكتةار مبفةردج أو متراطقةة مةح  8900000مبيوي شجرج  يتةوي تبمةو طةت جميةح أبحةاو العةالم طةت مسةاحة  960
يةةي متةةري مةةي ال يةةي ، مبيةةوي  7718بحةةوالت  7888محاصةةيل أ ةةرى. ودةةدر اابتةةاا الكبةةت العةةالمت سةةبة 

   .2007–7889 يي  ام 78.620ألر يي  يتوي مائدج سبوياً وا دادي إلا   771882
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الجةة و الةةذي طةةوب التربةةة. طهةةت  إ ةةادج بموخةةا طةةوراً ، إذا تضةةرر مبهةةاوشةةجرج ال يتةةوي دةةادرج  بةةا 
تتحمل م تبر الارور حيث يمكي  را تها طةت م تبةر البيئةاي، طةت الةت ل الصة رية والمبةايب الجاطةة وطةت 

بةةال، وخةةت مهمةةة طةةت حيةةاج الشةةعو  بتوطيرخةةا العمةةار التةةت ت كةةل إضةةاطة إلةةا ال يةةي الةةذي يعتبةةر مةةي دمةةم الج
األساسةياي طةت حيةاج شةعو  خةذه المبةايب، طهةو مصةدر اةذاو ودواو لفبسةاي و بةر الحيةواي وال ال االختمةام 

 ارج والتربةة الفقيةرجلمةا تتمتةح بة  مةي دةوج تحمةل لبجفةار والحةر ي داد بهذه الشجرج طت م تبر مبايب  را تهةا
)  9(.  

تةةضتت شةةةجرج ال يتةةةوي طةةت المرتبةةةة األولةةةا مةةةي بةةيي جميةةةح األشةةةجار المعمةةرج مةةةي حيةةةث المسةةةاحة 
 وطت المرحبة العابية بعد أشجار الب يل مي حيث العدد والتوسح المستمر طت  را تها. ليبياالم رو ة طت 

ألةةر شةةجرج(، ولكةةي باتسةةاأ  900و 7892لةةم يتجةةاو   ةةدد أشةةجار ال يتةةوي طةةت الجماخيريةةة  ةةام 
 %8719 ،7819مبيةةوي شةةجرج  ةةام  110 ،81109مبةةايب  را تهةةا و يةةادج االختمةةام بهةةا، أرتفةةح  ةةددخا إلةةا 

(ز إال إبها  توجةد طةت مبةايب أ ةرى مةي 5,3مبها طت مبيقة الشريي الساحبت وترخوبة ومس ت  وجبل بفوسة و
سهول الجبل الغربت حتا بالوي والرحيبةاي ومةي المبةايب الجماخيرية مي دربة والبيباي والجبل األ ضر إلا 

( خكتةةار بعةةدد أشةةجار 901000الوسةةيا إلةةا الجبةةو  وسةةبها. ودةةدري المسةةاحة الم رو ةةة حاليةةا بحةةوالت و
والبةةادت لةم يةةد ل مرحبةة ااعمةةار وكميةة اابتةةاا  "مبيةوي شةةجرج معمةرج  118مبيةةوي شةجرج مبهةةا  9" ال يتةوي 
مةي ال يتةوي طةت العةالم مةي  المب ر ةةيتفاوي  ةدد األصةبار   (.4, 2سبوياً و يي مي ال يي 901000حوالت 

واأل ةر لبمائةدج أو  صبفاً بعضةها لب يةي 768ببد إلا آ ر. طفت اسبابيا طقي يصل  دد األصبار الم رو ة إلا 
 (.6و ( إال أب  يتم است دام أصبار ال يي لبمائدج أيضاً طت ليبيا1و لبغرضيي معاً 
ال يتوي مح األشجار المعمرج كالبو يةاي أو العبة  طةت ال را ةاي البعبيةة أو مةح الحمضةياي طةت وت رأ أشجار 

ي رأ معها محاصةيل أ ةرى كةالقمو والشةعير والبيةاي  واليمةايم ك را ةاي مرويةة ودد ال را اي المروية 
 را تهةا وامتةدي  طقةد توسةح اابسةاي طةتوالمجتمةح وباةراً ألخميةة الشةجرج االدتصةادية طةت حيةاج الفةرد  .وبعبية

د مي احتماالي إصةابتها بكعيةر مةي األمةراض وايطةاي  ة ل مراحةل امساحة  را تها إلا مبايب جديدج مما  
طةةت اابتةةاا  دةةد تصةةل أحيابةةاً إلةةا مةةوي ادتصةةادية بموخةةاز وأدى ايةةا  المكاطحةةة الفعالةةة إلةةا حةةدوث  سةةائر 
ذه الشةجرج والةذي يعتبةر خةو الهةدر مةي  را تهةا، األشجار المصابة مما يعك  الدور االدتصادي الذي تبعبة  خة

طةت  بةا أشةجار ال يتةوي  تةضعير ادتصةاديالتةت يمكةي أي تكةوي ذاي الفسيولوجية األمراض  أخم  ولبتعرر  با
تعريةر ألخةم خةذه األمةراض ، وتو يعهةا الجغراطةت والعوامةل البيئيةة التةت دةد الحصةر والطقد جةري  مبيةة  ليبيا

 (. 8,4و تسا د  با ابتشارخا

 
 المواد وطرق البحث

 
حيةث تةم جرى المسو الميدابت لحصر األمراض المتسببة  ةي  وامةل بيئيةة  ة ل سةبتيي متتةاليتيي  

شةةمبي ال يةةاراي الميدابيةةة معاةةم مةة ارأ ال يتةةوي بمبيقةةة السةةاحل تكةةرار الحصةةر بمعةةدل مةةرتيي لكةةل مبيقةةة. 
 .(7)جدولجبوباً  والجبل الغربت ومي مصرات  إلا أبت كماش( الشمالت

أشةةجار لكةةل  70مةة ارأ لكةةل مبيقةةة و 9جمعةةي العيبةةاي  شةةوائياً بوادةةح  األشةةجار طحصةةاً دديقةةاً ً  تةةم طحةةص 
م ر ةةة. آ ةةذيي طةةت اا تبةةار  ةةدم دةةر  المسةةاطة بةةيي األشةةجار والمةة ارأ ديةةد الدراسةةة، وتةةم تةةدويي المعبومةةاي 

التةت يقةةوم بهةا المة ارأ معةةل را يةة المتعبقةة بكةل م ر ةة مةةي حيةث أصةبار ال يتةوي الم رو ةةة والعمبيةاي ال 
أخةةم المحاصةيل األ ةرى المراطقةةة أو المجةاورج لب يتةوي بةةبف  يةرب مكاطحةة ايطةاي واألمةةراض، يةرب الةري، 

تةم طحةص أشةجار ال يتةوي طحصةاً . المواسةم السةابقة لبحصةر  والارور المحيية بتب  األشجار  ة ل الم ر ة
التقبةةيم تةةم أ ةةذ العيبةةاي مةةي الجهةةاي األربةةح مةةي أاصةةاي الشةةجرج دديقةةاً مةةي جميةةح االتجاخةةاي وباسةةت دام مقةةص 

بقبةي العيبةاي لفحصةها معمبيةاً والتعةرر وضعي العيباي طت أكيةا  ب سةتي  مرطقةاً بهةا المعبومةاي بكةل  يبةة. 
معةديز بيبمةا لةوحا  تمرضوتم إجراو الع ل مبها لبتضكد مي  دم وجود مسب     با الكائي أو العامل المسب .

تةةم  كبتيجةةة لتةةضعير بعةةض الاةةرور البيئيةةة ايةةر الم ئمةةة حيةةثي  بةةا أشةةجار ال يتةةو ةةراض مرضةةية وجةةود ا
 تصويرخا  با األشجار مباشرج.  

 
 

 النتائج:
مي   ل ال ياراي الميدابية لوحا أي أشةجار ال يتةوي تعةابت الكعيةر مةي اهةور وابتشةار األمةراض 

خمها الجفار والذي كاي تضعيره واضحا طةت العديةد مةي مبةايب ( أ2والبيئية" وجدول أاير المعدية  "الفسيولوجية 
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( 1 را ة ال يتوي البعبت والمروي مبها بالوي،  ليي "أبةت كمةاش"، جةادو،  وارج، الجميةل وببةت وليةد وشةكل
حيث اهر طةت صةورج اصةفرار لةقوراب ومةي عةم مةوي األطةرأ واألاصةاي وطةت احيةاي ا ةرى ادى الةا مةوي 

بةةي التقرحةةاي بسةةب  البةةرد و الريةةاق الشةةديدج واضةةحة  بةةا أشةةجار ال يتةةوي طةةت بةةالوي، الببةةاي بالكامةةل. لقةةد كا
( وتتمي  تب  األ راض بوجود مبايب ميتة  با القبر واائرج الا الدا ل. اهر تةضعير 2ال م  "بسي " وشكل

رج المبوعاي الصةبا ية " مةي المصةابح معةل مصةبح األسةمبي ومصةابح الغةا اي"  بةا أشةجار ال يتةوي طةت صةو
يبقة مي الغبار تغيت مسةاحاي كبيةرج مةي االوراب واألاصةاي  صوصةا طةت  ليةي "أبةت كمةاش"، الع ي يةة، 

( 4(. اهري اعةار الر ةت الجةائر طةت  ةدج مبةايب معةل ببةت وليةد، العجةي ي وشةكل cال م  "معقولة"  وشكل 
كمةةا طةةت أسةةبيعة،  الم بفةةاي الصةةبا ية طةةت حقةةول ال يتةةويوإخمةةال بعةةض المةة ار يي  ةةي يريةةب الةةت بص مةةي 

 (. لةةوحا اهةةور بعةةض األمةةراض الفسةةيولوجية معةةل اصةةفرار األوراب 5 –أ 5 وارج،  ليةةي، ال اويةةة وشةةكل
(. اي مةي اخةم األمةراض الفسةيولوجية 6 با أشجار ال يتوي طت تاجوراو،  ليي، الرحيبةاي، يةرابب  و شةكل 

( 7يعة، العجةي ي، ال اويةة و شةكل التت تم حصةرخا خةو وجةود التصةمغ  بةا أشةجار ال يتةوي طةت كةل مةي أسةب
وتشوه وا ت ر طت شكل وحجم األوراب كما طةت ال مة  معقولةة، ال مة  بسةي ،  ليةتي، الرحيبةاي، الجميةل، 

أ،  (. اي تشةةوه شةةكل جةةذوأ أشةةجار ال يتةةوي والةةذي اهةةر جبيةةا طةةت شةةكل مبةةايب تتميةة  ببمةةو  8المايةةا و شةةكل 
لشةجرج دةد تةم تسةجيب  طةت كةل مةي ال مة  "معقولةة"، مسة ت ، مفري مقاربة بمبايب ا رى يبيعية  بةا بفة  ا

(. يتيب  اهور معل خذه الشةوخاي ضةرورج اجةراو الم يةد مةي الدراسةاي لمعرطةة 9 ليي "أبت كماش" وشكل 
 ةالسةةب  الرئيسةةت طةةت وجودخةةا. أمةةا اال ةةت ر طةةت حجةةم العمةةار طضبةة  راجعةةا لةةبقص  بصةةر البةةوروي طةةت التربةة

(، 10ستشارج شةفوية(  صوصةاً طةت سةوب ال مةي ، ككبة ، العجةي ي، ال اويةة وشةكل البيبيةوخبدي السبوست، ا
  وج  با ذل  طضي ا راض تبيخ األوراب  بسب  بقص العباصةر دةد تةم تسةجيب   صوصةاً طةت أسةبيعة، دصةر 

 أ ،  (.  11بي اشير، سوب السبي، ال م ،  ليتي، ورادداليي وشكل 
 بمناطق غرب لٌبٌا ة على أشجار الزٌتونمعدٌالغٌر األمراض  حصر مناطق 7دول:ج

 
األمووراض غٌوور المعدٌووة " الفسووٌولوجٌة والبٌئٌووة " التووً سووجلت علووى أشووجار الزٌتووون بمنوواطق   2جوودول: 

  بغرب لٌبٌا. الحصر

 المنطقة

 األمراض

إصفرار 
 األوراق

 التصمغ الجفاف تشوه األوراق
صغر حجم 

 الثمار
 أثر الرٌاح

تشوه جذوع 
 *األشجار

 اآلشنات

 المنطقة ر.م المنطقة ر.م

 مسالته .20 مصراته .7

 ترهونة .27 زلٌتن .2

 سوق الخمٌس إمسٌحل .22 الخمس " معقولة"، سٌلٌن، بسٌس  .9

 سوق السبت .29 العلوص .8

 أسبٌعة .28 قصر األخٌار .8

 قصر بن غشٌر .28 القره بوللً .6

 طرٌق المطار .26 تاجوراء .1

 السوانً .21 طرابلس .9

 الزهراء .29 جنزور .8

 العزٌزٌة .28 الماٌا .70

 مناطق الجبل الغربً. الزاوٌة  .77

 غرٌان .90 صرمان .72

 ككله .97 صبراته .79

 ٌفرن .92 العجٌالت  78

 جادو .99 زوارة .78

 الرحٌبات .98 زلطن " أبً كماش " .76

 الرٌاٌنة .98 الجمٌل  .71

 الزنتان .96 راقدالٌن .79

 نالوت .91 بنً ولٌد .78



Alarabi, Khadija F. et al. 

 654 

 + - - - - ++ - - مصراته

 + - - - - + + - زلٌتن

 + + ++ - - ++ + + الخمس 

 + - - - - + - + العلوص

 + - - - - - - + قصر األخٌار

 + - - - - + - + القره بوللً

 ++ - + - - - - ++ تاجوراء 

 + - - - - ++ - + طرابلس

 ++ - - - - - - + جنزور

 + - - - - - + - الماٌا

 ++ - - + + + - - الزاوٌة

 + - - - - + - + صرمان

 + - - - - + - - صبراته

 + - - + + + - + العجٌالت

 - - - - - ++ - + زوارة

زلطووووووووووون "أبوووووووووووً 
 كماش"

+ - ++ - - - + ++ 

 + - - - - ++ + + الجمٌل

 ++ - ++ - - - - - راقدالٌن

 + - - - - ++ - + بنً ولٌد

 + + - - - + - - مسالته

 + - + - - - - + ترهونة

 - - - + - + - + سوق الخمٌس

 :  2جدول ٌتبع

 المنطقة

 األمراض

إصوووووووووووووفرار 
 األوراق

 أثر الرٌاح صغر حجم الثمار التصمغ الجفاف تشوه األوراق
تشووووووووه جوووووووذوع 

 األشجار*
 اآلشنات

 - - - - - - - + سوق السبت

 - - - - + + - - أسبٌعة

 + - - - - + - - قصر بن غشٌر

 - - - - - - - - طرٌق المطار

 - - - - - + - - السوانً

 - - - - - - - + الزهراء

 - - - - - + - - العزٌزٌة

 + - + - - + - - غرٌان

 - - - ++ - + - - ككله

 - - - - - + - - ٌفرن

 - - - - - ++ - - جادو

 - - + - - + + ++ الرحٌبات

 - - - - - + - - الرٌاٌنة

 - - - - - + - - الزنتان

 - - +++ - - +++ - - نالوت

 
 
 
 
 
 
 

      ضإن كان هناك مسبب أخر للمرلمعرفة  أخرىدراسات  إجراءتتطلب 
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 المناقشة
 

 بيها مي   ل ال ياراي الميدابية أي أشجار ال يتوي تعابت مي ااصةابة  أوضحي البتائج المتحصل
ة " الفسةيولوجية" ، أخمهةا أ ةراض بقةص بعةض العباصةر التةت لوحاةي طةت بالعديد مةي األمةراض ايةر المعدية

العديةةد مةةي مبةةايب الحصةةر ودةةد تمعبةةي خةةذه األ ةةراض طةةت اهةةور بقةةح ببيةةة البةةوي  بةةا دمةةم وحةةوار األوراب 
. أمةةا طةةت مبةةايب أ ةةرى طقةةد لةةوحا اهةةور وتتصةةل خةةذه البقةةح ببعضةةها ليتحةةول لوبهةةا إلةةا البةةوي الببةةت المحمةةر
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حد بعيةد بقةص  بصةر الفسةفور حيةث تاهةر تبقعةاي محمةرج أو أرجوابيةة  بةا  بةب وبصةل  أ راض تشب  إلا
ويعتبةر الفسةفور والبوتاسةيوم مةي العباصةر الحيويةة التةت .األوراب المصابة ودةد وجةد المةرض طةت  ةدج مبةايب 

عةةل يمو (.177711تةةد ل طةةت تركيةة  العديةةد مةةي المةةواد الحيويةةة المهمةةة وكةةذل  يتةةد ل طةةت  مبيةةاي األيةةض و 
الجفار وبقص مياه الري مشكبة كبيرج بالبسبة ألشجار ال يتوي  اصة طت المبايب البعبية التت تعتمةد  بةا ميةاه 

 يارتها دد اشتمبي  با أشجار تعابت مةي مشةكبة ي األميار. حيث أوضحي الدراسة أي أاب  المبايب التت تم
إي  لةا دةةد تمية  بشةةو طةت خيةةول األميةةار.بقةص ميةةاه الةري،  اصةةة وأي الموسةم الةةذي سةبب طتةةرج الدراسةةة األو

أ راضة   طةت اهةور ي مبيقة دد تم حصرخا تمعب 36مبيقة مي مجموأ  18إصفرار األوراب الذي لوحا طت 
إصةةفرار طةةت أوراب الشةةجرج المصةةابة تمتةةد لتشةةمل أوراب أاصةةابها بالكامةةل م ديةةة طةةت الغالةة  إلةةا مةةوي تبةة  

ب  األ راض طت كعيةر مةي المبةايب إال أي السةب  الرئيسةت لهةا ورام تكرار تواجد ت .األاصاي طت  دج مبايب
توصةةل إليةة  بعةةد و بةةا األرجةةو أي السةةب  طةةت ذلةة  لةة    دةةة بمشةةكبة الجفةةار. واهةةري  بةةا البباتةةاي يةةتم ال

المصةةابة أ ةةراض إصةةفرار وجفةةار  ةةام طةةت األطةةرأ الصةةغيرج حيةةث تصةةبو سةةهبة الكسةةر. ودةةد تجةةر الشةةجرج 
 يارتها طت طترج األعمار طقةد كابةي األ ةراض ي ياي. أما بالبسبة لقشجار التت تمبكامبها وتموي طت بعض األح

(. ودةةد 17477واضةةحة متمعبةةة طةةت عمةةار صةةغيرج ضةةامرج ومتجعةةدج وخةةذا يتفةةب مةةح البتةةائج التةةت تحصةةل  بيهةةا و
اهةري  بةةا بعةض األشةةجار الجاطةةة بمةواي حديعةةة صةةغيرج وضةعيفة دةةد تكةوي بسةةب  خيةةول كميةة بسةةيية مةةي 

اهري طت بعض المبايب أ ةراض تشةقب أو تقةرق القبةر وخةذا يرجةح لتعةرض تبة   ار طت اير مو دخا.األمي
المبايب لفترا ي برد شديدج باستعباو تاجوراو حيث لم تاهةر خةذه األ ةراض طةت بعةض المبةايب المرتفعةة مبهةا 

 والتت دد تب فض طيها درجاي الحرارج طت طتراي مي السبة.  
م حاتهةةا طةةت  ةةدد مةةي المبةةايب مةةي أخمهةةا ككبةة ، ي ألمةةراض التةةت تمةةإي صةغر حجةةم العمةةار مةةي ا

حيث إي أشجار ال يتوي طت تب  المبايب كابي تحمل عمةار يبيعيةة الحجةم وأ ةرى صةغيرج  ،العجي ي، ال اوية
(ز إال أي طةةت خةةذه 11، 177وبةةذور راةةم أي الدراسةةاي السةةابقة كابةةي العمةةار الصةةغيرج دائريةةة وال تحمةةل  ،جةةداً 

الااخرج  بةا أبهةا  قةد العمةار بةدوي تبقةيو أو خذه ور صغيرج جداً، و تفسر ذكابي العمار تحتوي  با ب الدراسة
إجهاض متض ر أل ضاو التضبيث طت ال خرج حيث تتيور أ ضاو التضبيةث بصةورج كاطيةة لتبشةيي بمةو العمةرج دبةل 

يةةاه الةةري حيةةث أي جميةةح (، ودةةد يةةرتبي اال ةةت ر طةةت حجةةم العمةةار إلةةا التذبةةذ  طةةت م7حةةدوي ااجهةةاض و 
المبايب التت كابي تعابت مي بقص طت األميار خت بفسها التت وجدي  با أشجارخا عمةار صةغيرج الحجةم. طقةد 
تكوي خبا    دة بيي صغر حجم العمار وبقص مياه الري.  لوحا طةت بعةض المبةايب التةت تةم  يارتهةا اهةور 

رج التصةمغ  بةا أشةجار الفواكة . إي وجةود التصةمغ صمغ  با أشجار ال يتوي وخت أ راض تشةب  كعيةراً اةاخ
( و خةذا مةا ي كةد مةا جةاو  1 با جذوأ أشجار بعض البو ياي يرجح إلا  دم ابتاام الري  با تب  األشجار و

طت خذه الدراسة مي أي أشجار ال يتوي التت تاهر  بيها أ ةراض التصةمغ تقةح ضةمي المبةايب التةت تعةابت مةي 
"جةةودائم" ، ودةةد يفسةةر ذلةة  وجةةود بعةةض ال را ةةاي األ ةةرى التةةت تتعةةرض و ل اويةةة الجفةار باسةةتعباو مبيقةةة ا

لفتراي ري بعد طتراي الجفار مما يشجح اهور التصمغ .  يعتبر تشةوه األوراب مةي ضةمي األمةراض التةت تةم 
تسةجيبها طةةت بعةةض مبةةايب الحصةةر، ودةةد أ ةةذي األوراب المصةةابة شةةكل الوردةةة المبجبيةةة. ويةة دي المةةرض طةةت 

ألحياي إلا سقوي األوراب وطقد األشجار لقوراب ال  مة لعمبية التمعيل الضةوئت. و ة ل خةذه الدراسةة بعض ا
لم تسفر بتائج الع ل  ي وجود أي كائباي دديقة دد تكوي السةب  طةت اهةور خةذه التشةوخاي  بةا الةرام مةي إي 

فيروسةية . ودةد أجريةي المراض شب  العديد مي الدراساي السابقة دد أكدي إي مرض الوردة المبجبية خو مي األ
 ولم يحدد طيهةا السةب  المباشةر لهةذا المةرض 1995وحتا سبة   1961العديد مي الدراساي طت ايياليا مبذ سبة

إي  دم التواطب بيي اليعةم واألصةل يعتبةر مةي األمةراض ايةر المعديةة " الفسةيولوجية " المعروطةة  .(177711و
لةوحا طةةت العديةةد مةي المبةةايب ايةر أي األشةةجار الموجةودج طةةت مبيقةةة ودةةد ( ، 177711و  بةا أشةةجار ال يتةوي

لبمرض. تعتبةر مبةايب ال مة  معقولةة،  مسة ت  مبحواة وبموذجية  ليي " أبت كماش " دد أاهري أ راض 
و  ليي "أبت كمةاش" مةي المبةايب التةت سةجل بهةا أكعةر مةي مةرض ايةر معةدي " طسةيولوجت " . طةت حةيي أي 

   .م يسجل بها أي مرض اير معدي  " طسيولوجت "مبيقة يريب الميار ل
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Physiological and ecological "non-infectious" diseases that affect 

olive groves in western regions of Libya represent an obstacle for these 
groves to develop and progress quantitavely and qualitatively. Many diseases 
and phenomena were screened and recognized during this study such as; 
some nutrient deficiencies, represented by yellow-brown to red –brown, leaf 
spots, blotches on margins, to purple –red on petiole and leaf lamina mainly 
due to Phosphorus deficiency in plant nutrients. Drought and water irrigation 
deficient causes a great issue in regions of study, leading to general 
yellowing on affected trees or collapse and death of branches and whole 
trees. Formation of very small olive fruits beside normal one may be an 
indicator of early fructification before fertilization, or may be late abortion in 
female flowers. Water irrigation also may be blamed. Irregular irrigation in 
some regions may cause gummosis on trunks of olive trees. Study showed 
that crack or canker symptoms in trunk due to long exposing to low 
temperature in those regions. Leaf deformations is one of phenomena 
recognized in this study especially curved-leaf . It was confirmed during this 
study that incompatible between stalk and graft is one of physiological 
phenomena that spread on olive trees in many screened areas. Many 
physiological diseases and phenomena appeared in such regions; (Elkoums, 
Elzawia, Elejelat, Zulton, Souk Alkhamis, Elrhibate,…) but no one was 
recorded in airport street area.  
Keywords: physiological diseases, western regions of Libya, olive groves.      
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