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 / الملخص

 م، 2212نشاط النبات من شهر مايو حتى شهر سبتمبر لسنة فترة خالل  ،جريت هذه الدراسة بمنطقة الوسيطة بالجبل األخضر بليبياأ

بحقول منطقة  المزروعة (.Vitis vinifera L) تقييم مقاومة بعض أصناف العنبو ،ألمراض الفطريةحصر اسة استهدفت هذه الدرا

 02وراق المختبرة عدد األ وبلغل، لكل حق أشجار 5يزرع بها عدد عشر أصناف بمعدل   ،حقول ةجمعت العينات من ثالثالوسيطة، 

ونقلت إلى معمل أمراض النبات الفطرية، الكائن بقسم وقاية النبات، التابع لكلية الزراعة،  ،وضعت في كيس بالستيكورقة لكل شجرة، 

اض باألمر ةاإلصابا لنوع جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. بعد فحصها وزعت إلى مجاميع حسب األعراض الظاهرة عليها تبع

على  طريةفأمراض  ةست ، سجلت نتائج الدراسةالمتوطنة وشدتها باألمراض الفطرية اإلصابةنسبة ليتم وصفها وتقدير  الفطرية؛

، كنوزانثرمرض العفن الرمادى، مرض البياض الدقيقي، مرض البياض الزغبي، مرض الموت الرجعي، مرض االشملت  ،األوراق

مراض األب( %0.2) هو األعلى إصابة  (Pizzuteello Bianco)أبيضثبتت النتائج أن الصنف ا أكم مرض التبقع األلترناري،

 و ، ( %0.2) بمتوسط صنف مسكى أسود متالصق الحبات كان إصابة، بينما أقل األصناف المختبرة المسجلة على شجيرات العنب

ا وطنة، وظهر تباين فى مقاومتهمراض المتألاف متحملة للنتائج أن جميع األصنصابة كانت خالل شهر سبتمبر، كما بينت اأعلى إ

د قلوب ير و ،(Dattier de Beyraouth)على صنفين أبيض متأخر  إالتسجيل التبقع األلترناري  م، وبينت النتائج عدمراضلأل

(Red Globe) ( لكليهما%1.0بنسبة ). 

 

 أمراض فطرية، أصناف العنب، منطقة الوسيطة. : الكلمات الدالة
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 /  المقدمة

 امربح محصوال  (.Vitis vinifera L)نبات العنب  يعد

اجها ليفه وقصر الفترة الزمنية التى يحت؛ وذلك لقلة تكااقتصاديا

القدم وينتشر على مساحات  يف هيتغلغل تاريخ لكى يثمر،

 العالم، عدة  في دوللقتصاد ، فهو مرتكز اواسعةجغرافية 

ة ، ، و أصناف مائدف عصيريتميز بتعدد أصنافه، فمنها أصنا

 ة إنتاجه، وأيضا األمراض الفطرية التى تصيبهكما تتباين كمي

ب يحتل الترتي فهو اقتصادي امحصوال ليبيا يعد فى، (12)

ف طن لأ 102إلى  2222حيث وصل إنتاج ليبيا خالل  ،الرابع

كمية ، بينما بلغ (4)  2222وفق إحصائيات وزارة الزراعة،

هكتار 8002 من مساحةطن  31409 .2212لسنة األنتاج 

(10) . 

 ،مراض النباتفى حساسيتها أل األصنافتتباين هذه 

تشوه  ينجم عنها ، مماالمحصولعلى صحة  تهاروخطو

رات شجي سجلت على .اإلنتاجظاهري للنبات وتدهور وفقد فى 

عفن مرض من بينها: من األمراض الفطرية العديد  العنب 

 األنثركنوز، (Alternaria alternata)الفرع األلترنارى 

(Gloeosporium ampelophagum)، التبقع البني 

(Septoria melanosa) ،التبقع البني السيركوسبوري 

(Cercospora sessilis) ،البياض الزغبي 

((Plasmopara viticola (Berk& curt) Berl. & 

Det ،البياض الدقيقي (Uncinula necator (Schw.) 

Buro.) ،ن الرماديالعف(Botrytis cinerea)   باإلضافة

 Eutypa lata, Phomopsis)  لمرض الموت الرجعي

viticola, Botryosphaeria sp.)ومرض العفن األبيض ، 

(Coniella diplodiella)، أخرى فإن الظروف  من جهة

، فالطقس اإلصابةمهم فى ارتفاع معدالت  المثلى لها دور

يعد  .(30)باألمراض الفطرية اإلصابةالرطب يزيد من كمية 

العنب، حيث  مرض العفن الرمادي على رأس قائمة أمراض

يصيب المرض المجموع الخضري بالكامل وتزداد خطورته 

 %42-11فى مراحل نضج الثمار، حيث يتراوح الفقد بين 

مو لن اا مالئمويعد محتوى السكر فى العناقيد وسط ،سنويا

على العنب  اخطير امرض B. cinerea د يع ، (24)الفطر

تراكيب خضرية النامي بمساحات واسعة من العالم، المتالكه 

 ،ةالكونيديمتمثلة فى كم هائل من الجراثيم  عديدة تكاثريةو

مة مدى واسع من الظروف ضافة لمالءواألجسام الحجرية، باإل

م مع يتالء البياض الزغبىأما مرض . وتكاثره  هالبيئية لنمو

ميع حيث يصيب ج ،ة المنخفضة نسبيالحرارالرطوبة العالية وا

عراض على شكل بقع وتظهر األ ،أجزاء المجموع الخضرى

صغيرة صفراء شاحبة غير منتظمة الشكل على السطح 

نمو  يوجد مقابل هذه البقع من ناحية السطح السفلى و ،العلوى

لى فرع عو على األ ،بيض يتحول للون البنى الغامقغبى أز

و  ،زهار تذبل وتتعفن، و األا نمو زغبىشكل بقع بنية عليه

، و بنية حتصب، ويتغير لونها، ووينكمش ،الثمار يتجعد سطحها

، وقد سجل بعدة مواقع بالجبل األخضر رخوة، ويتغير قوامها

 .(2)شملت كل من الوسيطة، مسه، الفايدية، بطة والعويلية 

 ،ةجزاء االغضعلى األ بمرض البياض الدقيقى اإلصابةتظهر 

شمل يلعلى السطح العلوى  تسعيو ،ى شكل مسحوق دقيقىعل

، وال وتسقط ،وراق المصابة، و تذبل األجزاء الورقةجميع أ

ى فوقد تم تسجيله ، الشديدة اإلصابةتتكون ثمار فى حالة 

 : البلنج،مثلت فىمن ضواحي مدينة البيضاء تمناطق 

 سيدى الحمرى، بلغرا، مسه، اب، التر راس البيضاء،

. من (1)الحنية  و، المنصورة الغريقة، الوسيطة، اقفنطة،

ترناري الناتج عن لمرض التبقع األأمراض العنب أيضاً 

 Alternaria alternata (Fr.:Fr.)بالفطر  اإلصابة

Keissl ، ،ويهاجم الذي يتميز ببقع بنية على األوراق

مرض الموت الرجعي من األمراض  يعدكما . (32)العناقيد

ب في أنحاء العالم، وترجع خطورة هذا نالعالمميتة ألشجار 

يتطور ببطء شديد حيث تظهر  ا، ومزمن لكونه؛ المرض

  Eutypaويؤثر ،(21) عراضه بعد عدة سنوات من العدوىأ

مسبب مرض الموت الرجعي على شجيرات العنب بجميع 

أعمارها في المناطق الرئيسية إلنتاج العنب بما في ذلك 

ق لونها وتهاجم أنسجة الخشب أوروبا، حيث تفقد األورا

أما مرض األنثركنوز  (25) واللحاء ألفرع النباتات المسنة

  من أهم Elsinoë ampelinaالمتسبب بواسطة الفطر 

ا ذات الرطوبة العلي األمراض الفطرية على العنب فى المناطق

عديدة إلى  دراساتتشير  . كما (29)أستراليابالبرازيل و
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و أنواع، و أجناس العنب فى أصناف، ختالفات بين اال

عالية  فتتراوح بين ،صابة بالممرضات النباتيةاستجابتها لإل

المقاومة إلى عالية الحساسية، سجل أن األصناف األوربية 

،  Aligoteفاألصناف ألمراض الفطرية، لواألمريكية حساسة 

Bastard de Magarach  ،Eona  ،Pinot noir ،

Princess ،Traminer rose ،Traminer white ،

Steuben  من  ٪ 12-1شدة الأعراض منخفضة ظهرت عليها

بينما األصناف األسيوية ،من الفطريات هضررالمتسطح ورقة 

، Isabella، أما األصناف (35)أعلى مقاومة مقارنة بهما

Moldova ،Regent  ال تظهر عليها أعراض البياض

يليه  Thompson Seedlessويعد الصنف ، الدقيقي

Isabella   وDalawar  مرض أكثر عرضة لإلصابة ب

 Aligote ،Cabernet، بينما األصناف  الموت الرجعي

Franc ،Cabernet Sauvignon ،Chardonnay ،

Merlot ،Riesling ،Semillon نت خالية من اك

 Cladosporium)فطر ( 2) وقد سجل،  (36)المرض

spp.) صنف  في اشائع امرضCabernet Sauvignon 

 اأخرى من العنب األحمر، وكان هذا الصنف حساس وأصناف

صناف العنب حساسة لمرض ، وأموت الرجعيلمرض ال

فى الحقول المزروعة  Eutypaالموت الرجعى المتسبب عن 

  Merlot، بينما الصنف Cabernet Sauvignonبالصنف

أن صنف العنب  (12) وضحكما أ ،للمرض كان متحمال

Grendche  وكان ،لإلصابة بمرض البياض الزغبيحساس 

على أوراق هذا الصنف، عالي التجرثم   P. viticolaالفطر 

متوسط المقاومة لمرض البياض  Clulotبينما كان الصنف 

 ، بينما الصنفامحدود االزغبى وأعطى الفطر الممرض تجرثم

Carlos وعند اختباربدون تجرثم.  اوراقه بقع، وأعطت أمقاوم 

عطت مقاومة لمرض البياض أ 20نوعا صينيا وجد  22

نواع الجينية ية بين األسجل وجود عالقة معنو، كما الزغبى

هذه فى لتأثير للتوزيع الجغرا، ولم يظهر أى مراضألومقاومة ا

 األمراضالدراسة هذه قيمت   (33)نواع المختبرة والمقاومةاأل

النباتية المتواجدة بالمنطقة بشكل طبيعي على المجموع 

تقييم مقاومة بعض  إلىوقد هدفت هذه الدراسة ي، الخضر

 عة بحقول منطقة الوسيطة.أصناف العنب المزرو

 

 /  مواد وطاق البحث

بر لى سبتمالل الفترة الممتدة من شهر مايو إخ جريت الدراسةأ

 تمتاز هكتار،7مساحة كل حقل  منطقة الوسيطةب 2212لسنة 

وتباين فى درجات  هطول األمطارمعدل بانخفاض  المنطقة

 1حقول بمعدل  ةالعينات من ثالث تجمع( 1الحرارة جدول ) 

 عدد ه(فى أطراف الحقل ومركز ةالواقع)شجار من كل مربع أ

 Flameأحمر مبكر )ورقة / شجرة لعشرة أصناف هى:  02

seedlessأبيض متأخر ( صنف أمريكي ،(Dattier de 

Beyraouth)112صنف محلي متوارث منذ  ، زق الطير 

صنف آسيا الوسطى  (Sultanine)، أبيض بناتي سنة

صنف   (Muscat de Hambourg)، مسكي أسود )البلقان(

متباعد الحبات، مسكي أسود متالصق الحبات، فرنسي 

متراص الحبات ومتباعد الحبات حسب الظروف الجوية أثناء )

صنف من  Musct de Alexandria)مسكي أبيض  (التزهير

، رد قلوب يطاليصنف إ (Italia)، أبيض مائدة جنوب أفريقيا

(Red Globe) ،وأبيض   صنف من كاليفورنيا

(Pizzuteello Bianco) جميع هذه األصناف مائدة منها ،

 .(4) مبكر عدا ريد قلوب المتأخر
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 .2212سبتمبر لسنة -الظروف المناخية لمنطقة الوسيطة خالل الفترة الممتدة من مايو .(1جدول )

 أشها الدراسة
 العوامل المناخية المقاسه

 مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبا

 (ºحرارة الدنيا )مالدرجة  16.05 20.31 21.61 21.84 21.00

 (ºحرارة القصوى )مالدرجة  25.11 30.19 29.67 29.48 28.98

 (ºحرارة )مالمتوسط درجة  20.27 24.79 25.31 25.19 24.40

 (ºدرجة حرارة الهواء الرطب )م 11.86 14.48 18.08 18.53 16.41

 (ºرض)مة سطح األردرجة حرا 21.07 26.45 27.44 27.52 26.19

 األمطار )مم( 1.19 0.00 0.00 0.00 0.12

 متوسط الرطوبة النسبية )%( 60.89 55.76 65.63 67.66 62.95

Location: Latitude  32.844   Longitude 21.69 

Climate zone: na (reference Briggs et al: http://www.energycodes.gov) 

 

 ،ورقيةس اكيأفي  وراقاأل بعد وضع تم تشخيص كل مرض

 إلى معمل أمراضلتننقل بالستيك وحفظت جميعها فى كيس 

النبات الفطرية، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر 

وزعت إلى  األوراق  فحص ، بعدالمختار، البيضاء، ليبيا

  .مجاميع حسب األعراض الظاهرة

 كل يف اإلصابةنسبة بحساب كل من  اإلصابةكمية  قدرت 

المصابة/ عدد النباتات  اتحقل على أساس )عدد  النبات

عن ( 12) لمقياسوفقا  اإلصابة، وحساب شدة 122الكلية(*

 درجات من درجة كل فى النباتات ] مج )عدد المعادلة طريق

 X كلها العينة نباتات الدرجة( / )عدد رقم X المرض مقياس

، ضكل مر Scale[. وذلك حسب 100xصابة( إ درجة أعلى

 أمراض العنب وهى على النحو التالي:الخاصة ب طبقاً للمراجع 

   (34)  1220وآخرون،  Wangمرض البياض الزغبي 

، (26)، واألنثركنوز وفقا  (28)بينما البياض الدقيقيى وفقا

وقدرت   (31)تبعا ل والعفن الرمادي( 1) وفقا الموت الرجعي

لتقدير .  (0)ل اً فقوراق وبالتبقع األلترناري على األ  اإلصابة

 الذى كان كما يلي: (33) صناف استخدم مقياسحساسية األ

، %11-1.1=2، %1 – 2.1= 1ض، اعر= ال أ2)

0=11.1- 02%، 4 =02.1-41 ،1 =41.1-21% ،2 =

  تطبيق المعادلةل(، %122- 01.1=7و  01% -21.1

على درجة *عدد األوراق(/ العدد الكلى*أاإلصابةمج)درجة 

، %21-1، = مقاومة %1-2.1عالية المقاومة ، ) = 122[*

. (%12كثر من ، = عالية الحساسية أ%12-21.1اسة = حس

 حيث عرفوتم تعريف المسببات المرضية حسب المراجع، 

 اض الدقيقي كما ذكرمرض البي Uncinula necatorالفطر 

أما األمراض األنثركنوز، الموت  ،(2)البياض الزغبي  و، (1)

األلترناري والعفن الرمادي )بيانات غير  الرجعي، التبقع

 .منشورة(

كامل التصميم العشوائي الب البيانات صممتالتحليل اإلحصائي 

Complet Randomized Design (CRD عملية  و

  .Minitab 13 بتطبيق برنامجالتحليل اإلحصائي 

 

 / النتائج

أصناف من نبات العنب المزروعة  12تم فى هذه الدراسة تقييم 

لتحديد مستويات مقاومتها  2212لسنة، نطقة الوسيطة بم

هذه األصناف بالحقل، وكانت  مراض الفطرية المتوطنةلأل

: مرض العفن الرمادى، مرض هىوعدوى طبيعية ب مصابة

لزغبي، مرض الموت البياض الدقيقيى ، مرض البياض ا

نثركنوز ، مرض التبقع األلترناري ، وكان الرجعي، مرض األ

يليه بشهر مايو، ( %37.7)  ها الرمادى أعال مرض العفن
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 (%17.1) ، والبياض الدقيقي (%29.3)  الموت الرجعي

 التبقع فى شهر سبتمبر، أما مرض (%8.8) والبياض الزغبي

األصناف  فيأقل األمراض  كان( %1.3) لترناري األ

لنتائج ا تأظهرو. سجلت هذه النسبة فى شهر مايو فقط المختبرة

 سجلت خاللصابة ، وأن أعلى إين أشهر الدراسةوجود فروق ب

أن  (1)  الجدولويتضح من  يليه شهر مايو، ،شهر سبتمبر

ترناري، ومرض لشهر مايو سجل العفن الرمادي، التبقع األ

بشهر يونيو، ، وبدأ ظهور مرض األنثركنوز الموت الرجعي

 منخفضة معنويا بشهر يوليو، اإلصابةكما لوحظ أن كمية 

باألمراض الفطرية خالل شهر أغسطس  إلصابةاوارتفعت 

  .وسبتمبر

 

 

 . 2212باألمراض النباتية وشدتها بحقول العنب المزروعة بمنطقة الوسيطة خالل أشهر الدراسة لسنة  اإلصابةنسبة  .( 2جدول )

صابة  حقول العنب باألماا  الطراية خالل أشها إ معدل

 الدراسة
 األماا  الطراية

 صابةنسبة اإل

 مايو يونيو يوليو أغسرس تمباسب

 العفن الرمادي 37.7 23.8 0.1 11.7 11.8

 التبقع األلترناري 1.3 0 0 0 0

 الموت الرجعي 1.7 1.9 0.01 14.3 29.3

 األنثركنوز 0 1 0.02 0.7 1.9

 البياض الزغبي 0 0 0 3.6 8.8

 البياض الدقيقي 0 0 0 0.9 17.1

  صابةشدة اإل

 العفن الرمادي 9.4 6 3.6 3.4 3.3

 التبقع األلترناري 0.2 0 0 0 0

 الموت الرجعي 0.4 0.5 0.5 5.3 11.1

 األنثركنوز 0 0.3 1.2 0.6 1.1

 البياض الزغبي 0 0 0 2.3 4.1

 البياض الدقيقي 0 0 0 0.4 7.2

 

 

صابة باألمراض فى هذه الدراسة التباين بنسب اإل سجل

حسب أصناف العنب  فى حقول هذه المنطقةوجودها االمسجل 

( 2المزروعة بمنطقة الوسيطة، حيث يتضح من جدول )

 توكان ،تسجيل  مرض العفن الرمادى على جميع األصناف

على  %12.2،  %02.0أعلى نسبة إصابة وشدتها  بلغت 

التوالي  لصنف أبيض مائدة، يليه صنف رد قلوب وأقلها 

 تعلى صنف مسكي أسود متالصق الحبات، بينما كان 7.0%

جميع األصناف عالية المقاومة لمرض التبقع األلترناري إال 

و  (Dattier de Beyraouth) على الصنفين أبيض متأخر

، %2.2لكال الصنفين، وشدة )  %1.0صابة بنسبة إرد قلوب، 

( على التوالي. كما يبين الجدول أيضاً أن الموت 2.0%

 ةالرجعي ظهر على جميع األصناف وكانت أعلى نسبة إصاب

و  %14.4وصنف أبيض بنسبة ) ،على الصنفين أبيض بناتي

( على %0.2و  %2.7( على التوالي، وشدة إصابة )10.7%

دا بنسب ضعيفة جمرض األنثركنوز  سجلالتوالي، فى حين 

 (.Flame seedless) أحمر مبكرعلى  %1.1لم تتجاوز 

صابة بمرض اإل امنعدال( 2تشير النتائج المبينة بالجدول ) 

 ،اض الزغبي للصنفين مسكي أسود متالصق الحباتالبي

ن صابة سجلت على الصنفيعلى إبيض المائدة، بينما كانت أوأ

 ( ، من النتائج يظهر أيضاً  % 0.2وأبيض متأخر ) ،زق الطير
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صناف إصابة بمرض البياض الزغبي األ صنف أبيض أقل أن

بمرض البياض  اإلصابة نسبة تفى حين سجل (.2.7%)

 في وصلتى كل األصناف المختبرة بنسب عالية الدقيقي عل

و أبيض  ،(Dattier de Beyraouth)الصنفين أبيض متأخر 

( %2.1و  %2.2( على التوالي وشدة )%12.2و  7.0%)

مسكي أسود  على التوالي. ويظهر من الجدول أن أقل األصناف

 تواليعلى ال وشدتها اإلصابةنسبة  تحيث بلغ متباعد الحبات

درجة ( تباين فى 0يظهر من الجدول )  (.%2.2و  2.4%)

أصناف المدروسة والتى تم حسابها لكل صنف  12حساسية الـ 

التى  وجميع األمراض ، ل نفسها للمنطقة الظروف البيئية في

تراوحت بين المقاومة وعالية المقاومة ، كما  لم يالحظ فروق 

ة مكبيرة بين األصناف،  يمكن القول بأن األصناف كانت مقاو

للبياض الدقيقي واالنثركنوز، وعالية المقاومة للبياض 

التبقع االلترناري، والعفن و الموت الرجعى، و الزغبى، 

الطير كان أقل مقاومة للتبقع  الرمادي، عدا صنف زق

 لترناى والعفن الرمادي.األ

 م2122سيطة لسنة روعة بمنطقة الومراض الفطرية على أصناف العنب المزوشدنها باأل اإلصابةنسبة  .(3جدول )

 

 

 باألماا  النباتية لل  أصناف العنب  المزرولة بمنرقة الوسيرة اإلصابةكمية 

 اإلصابةنسبة  الصنف

 متوسط
البياض 

 الدقيقي

البياض 

 الزغبي
 األنثركنوز

الموت 

 الرجعي

التبقع 

 األلترناري

العفن 

 الرمادي

 (Flame seedless) كرأحمر مب 17.4 0.0 12.9 5.1 1.7 2.0 6.5

6.3 7.3 8.0 0.0 10.3 1.3 10.7 
 Dattier de) أبيض متأخر

Beyraouth) 

 زق الطير 10.0 0.0 7.8 0.0 8.9 2.2 4.8

 أبيض بناتي 17.3 0.0 14.4 0.9 0.2 2.4 5.9

 مسكي أسود متباعد الحبات 17.2 0.0 8.5 0.7 0.9 0.4 4.6

 ود متالصق الحباتمسكي أس 7.8 0.0 5.8 0.2 0.0 5.6 3.2

 مسكي أبيض 15.8 0.0 6.4 0.2 1.8 1.8 4.3

 أبيض مائدة 30.8 0.0 3.3 0.0 0.0 1.1 5.9

 رد قلوب 24.7 1.3 6.4 0.0 2.6 3.1 6.4

 أبيض 18.6 0.0 18.7 0.0 0.7 10.0 8.0

 متوسط 17.0 0.3 9.5 0.7 2.5 3.6 

  اإلصابةشدة 

 (Flame seedless) أحمر مبكر 4.8 0.0 5.4 4.8 0.6 0.7 2.7

2.2 2.9 3.6 0.0 3.3 0.2 3.4 
 Dattier de) أبيض متأخر

Beyraouth) 

 زق الطير 2.9 0.0 2.4 0.6 6.2 0.9 2.2

 أبيض بناتي 5.0 0.0 6.7 0.2 0.1 0.9 2.2

 مسكي أسود متباعد الحبات 5.4 0.0 2.6 0.2 0.4 0.2 1.5

 سود متالصق الحباتمسكي أ 2.2 0.0 1.6 0.1 0.0 1.8 1.0

 مسكي أبيض 5.2 0.0 1.7 0.4 0.6 0.4 1.4

 أبيض مائدة 10.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.3 1.9

 رد قلوب 6.6 0.3 2.0 0.0 1.1 1.1 1.9

 (Pizzuteello Biancoأبيض ) 5.9 0.0 8.9 0.0 0.2 6.1 3.5

 متوسط 5.1 0.0 3.6 0.6 1.3 1.5 
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 .بمنطقة الوسيطة الفطريةمراض لأل العنب المدروسة  اف درجة حساسية أصن .(4جدول ) 

 صنافاأل

 الفطرية المسجلة على أصناف العنب األمراض

البياض 

 الدقيقي

البياض 

 الزغبي
 األنثركنوز

الموت 

 الرجعي

التبقع 

 األلترناري

العفن 

 الرمادي

 12.18 0 10.11 16.69 3.20 1.32 (Flame seedless) أحما مبكا

 Dattier de) أبيض متأخا

Beyraouth) 
11.33 3.28 6.58 0 6.20 4.50 

 7.54 15.54 3.08 9.17 0 14.71 زق الريا

 4.04 1.05 2.22 14.06 3.01 15.64 أبيض بناتي

 1.53 2.72 4.42 5.84 0 13.56 مسكي أسود متبالد الحبات

 4.09 0 0 7.99 0 9.58 مسكي أسود متالصق الحبات

 2.06 3.44 3.87 7.94 0 12.70 مسكي أبيض

 1.65 0 0 8.01 0 21.77 أبيض مائدة

 2.23 3.76 0 6.76 1.88 13.99 رد قلوب

 7.31 1.81 0 15.81 0 15.07 أبيض
 = عالية الحساسية(%12كثر من = حساسة ، أ%12-21.1،= مقاومة %21-1= عالية المقاومة ، )2.1-1%) 

 

 / المناقشة

لفطرية على كان الهدف من البحث مسح حقلي لألمراض ا

سنة،  21 النامية بحقول منطقة الوسيطة عمرهاأصناف العنب 

ع على المجموأمراض نباتية  ةسجلت فى هذه الدراسة ستحيث 

رض م وهى: متسببة عن الفطرياتالخضري لشجيرات العنب 

ضافة إلى باإل( 2) البياض الزغبي ، مرض(1) البياض الدقيقي

نثركنوز، الموت أمراض أخرى وهي: العفن الرمادي، األ

وأظهرت النتائج أن جميع الرجعي، التبقع األلترنارى. 

النباتية الفطرية المستوطنة مراض األصناف متحملة لأل

 ،ألمراضلتلك ادرجة تحملها  في، وتتباين فيما بينها  بالمنطقة

تباين لاذلك يعود ،   (22)ذكرهنتيجة متوافقة مع ما الوتعد هذه 

مة للصنف النباتي لرفع مستويات تعدد العوامل الداعإلى 

بمرض  اإلصابةرتفاع نسبة اسبب ( 2)عزى، وقد دفاعاته

وإلى توفر كمية اللقاح  الرجعى حسب عمر النباتالموت 

مستويات العدوى عند توفر الظروف البيئية  زادتالكافية، و

ابة اسة إلى تسجيل نسب إصتشير نتائج الدر المالئمة للممرض.

كمرض العفن الرمادى وصلت )   ية مراض نباتعالية بأ

( ، %29.3)  ( بشهر مايو، يليه الموت الرجعي37.7%

فى ( %8.8( والبياض الزغبي) %17.1والبياض الدقيقي) 

ف ختالشهر سبتمبر، ويعود هذا االختالف بين النسب إلى ا

تى الوالرطوبة و ،المتمثلة فى درجة الحرارة العوامل البيئية

ضعاف نشاط إكمية األمراض و خفضرفع أو تساهم  فى 

وعند دراسة حساسية ، زيادة نشاطها أو ،المسببات المرضية

عليها األمراض المتوطنة مع  تكل األصناف سجل ،األصناف

سجلت الدراسة  وجود اختالف معنوى بين تلك األصناف،

وجود فروق معنوية فى مقاومة األصناف لألمراض الفطرية 

ألمراض وتتفق هذه النتيجة حيث أصيبت األصناف جميعها با

راض أو مقاومة لها، لكل األم حساسولم يظهر  ، (27)مع 

: نفينصاللترنارى كعطت مقاومة لمرض التبقع األفمنها  التى أ

جل سواللذان لم ت ،وأبيض مائدة ،مسكي أسود متالصق الحبات

ومرض البياض الزغبي،  ،بالموت الرجعى اإلصابةعليهما 

نات جيما يمتلكه من و ،طبيعة الصنفلى ويعود هذا التفاوت إ

نبات العنب يحوي مجموعة واسعة من عوامل ن أل ؛مقاومة

أو إلى  ،(0)التحكم في مقاومة مسببات األمراض الفطرية 

 ابةبإص البروتينات المرتبطةك ،المواد البيوكيميائية وجود

ات والبروتينات المثبطة، والبروتين ،تركيز الفيتوالكسنيات

راكم تإضافة إلى  لممرضات، وتفاعل فرط الحساسية،السامة ل

الريزفيراتول  :الفيتوكسينات مثلالمواد البيوكيميائية متمثلة في 

 P.viticolaبفطر  اإلصابةواللجنين في موقع  ،، الفالفونيدات
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كلما قلت  فى أوراق العنب هذه الموادويزيد تركيز ، (12)

وسجل تأثير  ،صابةحساسية األصناف لإل

Resveratol،Viniferin  وPlerostilben لجراثيم على ا

مقاومة األصناف أن كما ، P. viticola (12) السابحة لفطر

ترجع لتراكم صبغة األنثوسيانين فى القمم النامية للنبات، حيث 

زيادة تركيزها ترتفع من مقاومة األمراض، تراكم المواد 

 .Vالصنف مقاومة  (23) وأرجع ، (22) الفينولية

thunbergi seib z إلى وجود بروتينات PGIPs  المثبطة

ومن  .Polygalactronaseنتاج الفطر الممرض لألنزيم إل

محدودية  في ادور تلعبحيث  الفالفونيدات ،المواد اليوكيميائية

نسجة حول موقع ر ونشاط انزيم البيوكسيديز في األالفط

من مستويات  وجود رابطة عالية( 2)، فى حين فسر اإلصابة

وحمض ،  Inositolالمضادات الميكروبية مثل االينوسيتول 

 وراق )عضوتغيرات تركيبية في األ  Caffeic acidالكافييك 

تراكم الكالوس في mesophyll )(14 )االلتصاق والخاليا 

أن  من جهة أخرى تشير بعض الدراسات إلى (11) الثغور

ويدخل بواسطة  ،صناف الحساسة يتطور بها المتطفلاأل

اف صنور في األلم يستطع الدخول عبر الثغبينما  ،الثغور

 .Pالمقاومة، يخفض انبات الجراثيم االسبورنجيا لفطر 

viticola ، االختالف بين األصناف إلى أن سباب أ( 12)عزى

ومة، صناف المقاجد في الخاليا االسنفجية لألوالميسليوم ال ي

كسجين تراكم األ( 17) ر الخلويةدتغيرات في الجأووجود 

 اسيةسيديز وتفاعل فرط الحسالنشط وزيادة نشاط انزيم البيروك

لمقاومة األخرى لسباب األ ، ومن(10) وتفاعل فرط الحساسية

لها   PPO , PAL, Catنزيماتنزيمية فاألألنشاطات اال هى

عالقة معنوية بالمقاومة ضد البياض الزغبى لذا تستخدم 

ن نجاح إ .ض النباتامرؤشر لتقييم مقاومة العنب ضد أمك

د حه كأالفطر على االختراق ودور تعتمد على قدرة اإلصابة

والميكانيكيات الدفاعية في العائل النباتى  اإلصابةمراحل 

لحساسية والتطابق بواسطة فرط الوقدرته على االستجابة 

تقييم الموارد  أن نستنتج مما سبق .(11) مقاومة العنبعوامل 

ستخدام بعض األصناف في عملية الالوراثية للعنب مهم للغاية 

ختيار األصناف التي تظهر مقاومة لألمراض ، والالعنبتربية 

ة في عملي التى تحمل مقاومة األصنافستخدام وال، الفطرية

ختيار اتربية العنب، ويوصي البحاث بضرورة التركيز على 

كثارها وإ األصناف التي تظهر مقاومة لألمراض الفطرية

 .عليها وتطبيق برامج التربية
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Abstract \ 

This study aimed to assess the resistance of some varieties of grapes (Vitis vinifera L.) cultivated in 

the fields of the Elwseta area,Al Jabal Al-Akhatar, Libya where the infection of endemic fungal 

diseases and its severity was estimated at ten varieties of grape plants cultivated in the Elwseta area, 

during the period of plant activity from May to September 2016. The results of the study recorded 6 

plant diseases caused by fungi on the vegetative sum, including gray mold disease, powdery mildew 

disease, downy mildew disease, dieback disease, Anthracnose disease, and Alternaria spot disease. 

The results also showed that the white variety is the highest infected plant diseases recorded on shrubs 

Grapes, While the least varieties tested were infected, it was a black musky berries conjoined variety. 

And that the highest infection was during the month of September, as the results showed that all 

varieties are tolerant to endemic diseases, and there was a variation in their resistance to diseases. 

Key word: Plant diseases, grape varieties, Elwseta area. 
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