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 الجبل بمنطقة مسببه وتعريف التاجي التدرن مرض انتشار تحديد
 ليبيا في األخضر

 .جادهللا محمد نجية و سعيد علي محمد ، العوامي يونس محمد عزالدين

 . ليبيا  - البيضاء -المختار عمر جامعة  - الزراعة كلية  - النبات وقاية قسم

   الملخص 

 التتتدر  بمتتر  اإلصتتابة نستتبة تقتتدير تتتم حيتت ( 7002) العتتام ختت   الدراستتة هتت   أجريتتت
 نستبة أعلتى سجلت وقد األخضر، الجب  بمنطقة المواقع بع  في الفاكهة أشجار بع  على التاجي
 علتتتى إصتتتابة اي تستتتج  لتتتم بينمتتتا شتتتحات منطقتتتة فتتتي والبرقتتتو  والتفتتتا  اللتتتوز شتتتجيرات علتتتى إصتتتابة
 في تدرنات شك  على التاجي التدر  مر  أعرا  ظهرت  .الوسيطة منطقة في المزروعة األشجار
 علتتتى الحصتتتو  وتتتتم. ثمارهتتتا حجتتتم وصتتت ر العتتام وضتتتعفها المصتتتابة النباتتتتات تقتتتزم متتتع التتتتا  منطقتتة
 القتتتدر  اختبتتتار منهتتتا اختبتتتارات عليهتتتا وأجريتتتت المختلفتتتة المنتتتاط  متتت  البكتيريتتتا لهتتت   مختلفتتتة عتتتز ت

 البكتيريتتا أ  جميعهتتا أثبتتتت والتتتي والبيوكيماويتتة والفستتيولوجية والشتتكلية العامتتة وا ختبتتارات األمراضتتية
 .  Agrobacterium tumefaciens  البكتيريا هي المعزولة

 المقدمة

 ليبيتا مت  مختلفتة مناط  في تزرع التي المحاصي  أهم م  والتفاحيات اللوزيات أشجار تعد 
 بالعديتتد األشتتجار هتت   تصتتا (. 3) األخضتتر والجبتت  وترهونتتة وغريتتا  الستتاحلية المنتتاط  فتتي خاصتتة

 هت   وأخطتر أهتم مت  البكتيتري التتاجي التتدر  متر  ويعد والفيروسية والبكتيرية الفطرية األمرا  م 
 Agrobacterium البكتيريتا عت  ويتسب  النباتية ا نواع م  واسع مدى على سجلت التي األمرا 

tumefaciens  (21 )والكمثترى والستفرج  التفتا  مث  األشجار م  الكثير على المر  ه ا ينتشر 
 فتتتي المتتتر  هتتت ا( 1) وآختتترو  الزيتتتات وستتتج  ( .41 ،41 ،6)واللتتتوز والبرقتتتو  والمشتتتم  والختتتو 
 عبتد و كر. والصنوبر والكمثرى والتفا  والخو  الكافور شت ت على وبن ازي والزاوية طرابلس مناط 
 في وانتشار  التاجي التدر  مر  تواجد( 6)  الرحيم

 50-01(: 2،  )3102 ، النبات لوقاية الليبية اجمللة
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 نستتتبة تصتتت  قتتتد التتتتي الصتتت ير  الشتتتتو  علتتتى ينتشتتتر حيتتت  عامتتتة المتوستتتط األبتتتي  البحتتتر حتتتو  
 فتتي اإلصتابة نستتبة ا  التىAgrios (8 ) اشتتار وقتد. المشتات  بعتت  فتي% 400 التتي عليهتا اإلصتابة
 متت ( 1)  خليتت  تمكتت  وقتتد%. 00-20 بتتي  احيانتتا   تتتتراو  نستتبة التتي تصتت  المصتتابة المشتتات  بعتت 
 المتر  ازديتاد لتوحظ حيت  األرد  فتي األشتجار زراعتة منتاط  جميتع م  التاجي التدر  بكتيريا عز 
 اللوزيتتات أصتتو  متت  الممرضتتة البكتيريتتا عزلتتت حيتت  المثمتتر  باألشتتجار المزروعتتة المستتاحة زيتتاد  متتع
 ، األجتا  ، التفتا )  التفاحيتات أصتو  ،( العوائت  مت  وغيرهتا ختو  ، نكتاري  ، درا  ، المر اللوز)

 بانتشتتار يفيتتد وهتت ا. والتتورد ، الختترو  ، الرمتتا  ، الزيتتتو  ، العنتت  ،( MM106 واألصتت  الستتفرج 
 مت  المختلفتة األصتنا  علتى مرتفعة إصابة بمعد ت المثمر  اشجار زراعة مناط  جميع في المر 
 الجبت  بمنطقتة المتر  لهتا المستببة البكتيريتا وتعريت  لحصتر دراستات توجد   انه إ  الفاكهة اشجار

 الكيميائية باإلجراءات حتى مكافحته صعوبة الى المر  ه ا خطور  تكم  وعموما.ليبيا في األخضر
 بمنطقتة المواقتع بعت  فتي المتر   نتشتار الميتداني الحصتر البحت  هت ا استتهد  فقتد وعليه(. 73)

ثبتتتات وتعريفتتته المرضتتتي المستتتب  وعتتتز  ليبيتتتا فتتتي األخضتتتر الجبتتت   المصتتتاحبة بتتتاألعرا  ع قتتتته وا 
 .الدراسة منطقة في المر  انتشار ع  للسيطر  اولية كخطو  للمر 

 

  البحث وطرق مواد

 اإلصابة انتشار تحديد

 فتتتي الفاكهتتة أشتتجار علتتى التتتتاجي التتتدر  بمتتر  اإلصتتابة  نتشتتتار ميتتداني مستت  إلجتتراء
 خت  ( مسته تت الوستيطة تت بل ترا تت شحات ت وردامة ت األكوام) مواقع عد  حددت  األخضر الجب  منطقة
 فتي الفاكهتة أشجار م  المزروعة األنواع تحديد مع موقع ك  في مزرعة اختيرت حي  ،7002 موسم
 تقتدير متع مزرعتة كت  فتي األشتجار مت  خطتوط أربتع تحديتد( لتوز ، برقتو  ، ختو  ، تفتا )  منهتا ك 
 . خط ك  في الكلي العدد مع التاجي بالتدر  المصابة األشجار نسبة
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 :  للمعادلة تبعا   اإلصابة نسبة حسا  تم وقد

=  اإلصابة نسبة
الكليالمجموع

  400×  المصابةاألشجارعدد

 

   والتربة المصابة االجزاء من العزل

 بالمتاء غستلها بعتد منهتا العتز  وتتم األشجار على باألورام مصابة أجزاء م  عينات جمعت
 وتركتت معقتم مقطتر متاء وجتود فتي الهتاو  فتي ستحقت ثتم% 01 كحتو  فتي ب مرهتا ستطحيا   وتعقيمها

  الم ت ي اآلجتار  بيئتة و التخصصتية( D1) بيئة على  الناتج المعل  بعدها خطط ثم ، دقيقة 30 لفتر 
 م  العز  تم كما أيام، 3 – 7 لمد  مْ  30 –ْ  78 حرار  درجة على الحضا  في األطبا  وحضنت

 (. 2 ،1) الم  ية البيئات نفس مع التخفيفات طريقة باستخام التربة

 :  البكتيري اللقاح تحضير

 المعزولتتتة البكتيريتتتا متتت  لقتتتا  حضتتتر األمراضتتتية القتتتدر  أو الحساستتتية فتتترط اختبتتتار إلجتتتراء
( مْ  30-ْ  78) حترار  درجتة على التحضي  م  أيام 3 – 7 وبعد الم  ي آ جار بيئة على بتنميتها
 طريقتتتتة باستتتتتخدام( CFU) متتتت /مستتتتتعمر  تكتتتتوي  وحتتتتد  108 بتركيتتتتز البكتيتتتتري اللقتتتتا  معلتتتت  جهتتتتز

 درجتتتتتة تعتتتتتاد  التتتتتتي( Spectrophotometer 6300) الضتتتتتوئي المطيتتتتتا  وجهتتتتتاز التخفيفتتتتتات
 ( . 20) نانومتر 600 موجي طو  عند 0.1 امتصاصية

 :  الحساسية فرط اختبار

 البكتيتري  باللقتا  شتهر مت  أكثتر بعمتر( White burly) صتن  التبت  نبتات أورا  حقنتت
 للمنتتتاط  الستتتريع المتتتوت فتتتي المتمثلتتتة األعتتترا  ظهتتتور لم حظتتتة ستتتاعة 71 بعتتتد األورا  وفحصتتتت
 (.    HR( )77) الحساسية فرط تفاع  أعرا  تمث  والتي  األورا  م  المحقونة
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 :   األمراضية القدرة اختبار

 فتتتترط  ختبتتتتار  إيجابيتتتتة كانتتتتت التتتتتي البكتيريتتتتة للعتتتتز ت األمراضتتتتية القتتتتدر  اختبتتتتار أجتتتترى 
 :  طرائ  بعد  الحساسية

 :  الطماطم شتالت تلقيح ـ 5

 جتتر  بعمتت  و لتت  عزلتته لكتت  شتتت ت 3 بمعتتد  أستتابيع 1 بعمتتر الطمتتاطم شتتت ت لقحتتت 
 مت  مت  0.4 إضافة تم ثم ملم 4.1-4.0 وعم  ملم 3-7 بطو  األولى الورقة عند السا  في طولي
 الشتت ت وحضتنت  الجتر  إلتى( CFU) مت /مستتعمر  تكتوي  وحتد  108 تركيتز عند  البكتيري اللقا 
 ( . 44) التلقي  م  شهر بعد ظهورها المفتر  األعرا  تطور ومتابعة الصوبة في

 :  اللوز شتالت تلقيح ـ 5

 جت ور قطعتت حيت  شتهور 1 – 3 بعمر اللوز أصو  على األمراضية القدر  اختبار أجرى 
 وبعتد معقتم رمت  متع مختلطة معقمة تربة على تحتوي سم 47.1 بقطر أص  في ووضعت الشت ت
  400  بمعتتتتتد ( CFU) متتتتت /مستتتتتتعمر  تكتتتتتوي  وحتتتتتد  108 بتركيتتتتتز البكتيتتتتتري المعلتتتتت  أضتتتتتي   لتتتتت 
 3 خت   األعترا  لمتابعتة النباتتات تركتت ثتم الستا  مت  بتالقر  اللقتا  ه ا أضي  وقد أصي /م 

 (. 47) الحق  م  شهور

 : الجزر شرائح تلقيح ـ 5

 ثتتم لتجتت  وتركتتت% 20 بتركيتتز األيثلتتي بتتالكحو  ثتتم جيتتدا   بالمتتاء الجتتزر متت  كميتتة غستلت 
 علتى تحتتوي معقمتة بتتري أطبتا  فتي الشرائ  ه   ووضعت ملم 70 – 40 بعر  شرائ  إلى قطعت
 تكوي  وحد  108 تركيز عند البكتيري باللقا   الشرائ  لقحت ثم معقم مقطر بماء مبللة ترشي  أورا 

 وحضتتنت كشتتاهد معقتتم مقطتتر بمتتاء منهتتا بعتت  تلقتتي  متتع الحقتت  إبتتر  بواستتطة( CFU) متت /مستتتعمر 
 (.4) األعرا  ظهور لم حظة يوم( 41-40) لمد ( مْ  30 –ْ  78) حرار  درجة على
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  البكتيريا وتصنيف لتعريف الروتينية االختبارات

  والشكلية العامة الصفات . 1

 ، الخ يتتتا وترتيتت  شتتك  تحديتتد منهتتا وتصتتنيفه الممتتر  الكتتائ  لمعرفتتة اختبتتارات اجريتتت 
 (.48)  واخرو  Kiraly وصفها التى الطرائ  باستخدام و ل  الحركة اختبار ، جرام صب ة اختبار

  المزرعية الصفات. 2

 ا نتقائيتة البيئتات مت  مختلفة مجموعة على نميت للبكتيريا المزرعية الصفات على للتعر  
  جلوكتتوز% 7 إليهتتا المضتتا  الم تت ي اآلجتتار وبيئتتة الم تت ي اآلجتتار بيئتتة وهتتي منهتتا ا نتقائيتتة وغيتتر

( YESA) وبيئتتتة( Ashby's agar( )1) أشتتتبي آجتتتار وبيئتتتة( D1( )42) التخصصتتتية والبيئتتتة ،( 4)
 (.47)  والسكروز الخمير  مستخل 

 

 والبيوكيميائية الفسيولوجية الخصائص. 3

( 2) الكتتاليز اختبتار ،( 40) األوكستيديز اختبار  ل  اشتم  بحي  الخوا  ه   دراسة تم
 شتتتتتترائط استتتتتتتخدمت اختتتتتترى، ناحيتتتتتتة متتتتتت (. 77 ،2 ،1)  كيتوجلوكستتتتتتيد-3 مركتتتتتت  تكتتتتتتوي  واختبتتتتتتار

Himedia تتتتم فقتتتد( 55) البكتيريتتتا لتعريتتت  والبيوكيماويتتتة الفستتتيولوجية ا ختبتتتارات بعتتت  أجتتتراء فتتتي 
 ديهتتدروليز وأرجنتي  B-galyactosidase ج كتوستيديز بيتتا إنتزيم إنتتا  علتى البكتيريتا مقتدر  اختبتار

Argenine Dehydrolase ،  ديكربوكستتتتتتيليز وليستتتتتتي Lysine-Decarboxylase  واورثنتتتتتتي 
 امينيتتتتتتتتتتتتز دي تربتوفتتتتتتتتتتتتا  ، Urease واليتتتتتتتتتتتتوريز ، Ornithine-Decarboxylase ديكربوكستتتتتتتتتتتتليز

Tryptophan-deaminase والج تينيتتتتتز Gelatinase  استتتتتتخدام علتتتتتى البكتيريتتتتتا مقتتتتتدر  وكتتتتت ل 
نتتتا  citrate الستتترات  كمتتا Indole واألنتتدو ( Acetoin) واألستتتوي ( H2S) الهيتتدروجي  كبريتتتد وا 
 مثتت  للكربتتو  كمصتتدر الكربوهيدراتيتتة والمتتواد الستتكريات بعتت  استتتخدام علتتى البكتيريتتا قتتدر  اختبتترت
 ( Anesitol) وأنيوسيتو ( Mannitol) والمانيتو  Glucose الجلوكوز
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 الميلبيتتتتتتتتتوز Sucrose والستتتتتتتتتكروز  Rhamnose والرامنتتتتتتتتتوز( Sorbitol) والستتتتتتتتتوربيتو 
Melibiose  األميجدالي Amygdline واألرابينوز (Arabinose. ) 

 

 والمناقشة النتائج

 :االخضر الجبل منطقة في مختلفة بمواقع المرض انتشار تقدير

( 4 شتتك ) األخضتتر الجبتت  منطقتتة متت  مختلفتتة مواقتتع عتتد  فتتي المتتر  هتت ا انتشتتار لتتوحظ 
 منطقتتة فتتي اللتتوز علتتى اإلصتتابة نستتبة كانتتت حيتت  الختتو  و البرقتتو  ، اللتتوز ، التفتتا  أشتتجار علتتى

% 18 المنطقتة نفتس فتي التفتا  شتجيرات علتى إصتابة نستبة أعلى كانت بينما ،% 17 حوالي شحات
 منطقتة فتي المزروعتة الختو  لشتجيرات بالنستبة أمتا ،% 43.2 تتعتدى لتم حيت  مسته منطقة في وأقلها
 إصتتابة نستتبة أعلتتى ستتجلت فقتتد البرقتتو  علتتى أمتتا ،% 41  عليهتتا اإلصتتابة نستتبة تتعتتدى فلتتم وردامتتة
 عبتد أشار وأ  سب  وقد( . 4 جدو ) المواقع باقي في وقلت شحات منطقة في% 14  وصلت حي 
 إ   األخضتر الجبت  منطقتة فتي الكتافور شتت ت علتى التتاجي بالتتدر  اإلصابة وجود إلى( 6) الرحيم
( 1) وآختترو  الزيتتات  حتتظ ستتابقة، دراستتة وفتتي. المختلفتتة األشتتجار علتتى اإلصتتابة نستتبة يحتتدد لتتم أنته

 ، والصتتنوبر والكمثتترى والتفتتا  والختتو  الكتتافور شتتت ت علتتى ليبيتتا فتتي التتتاجي التتتدر  أعتترا  ظهتتور
 أشتتجار علتتى المتتر  بهتت ا اإلصتتابة نستتبة لتحديتتد محاولتتة أو  هتتي الدراستتة هتت   أ  يتضتت  وبالتتتالي
 . األخضر الجب  منطقة في المختلفة الفاكهة

 :  والتعريف العزل

 لتو   ات مستعمرات وجود تكرار التربة وم  المصابة األجزاء م  العز  عمليات أوضحت 
  هتتت   أعطيتتتت وقتتتد ، الحافتتتة ودائريتتتة ومحدبتتتة ناعمتتتة الم تتت ي األجتتتار بيئتتتة علتتتى كريمتتتي إلتتتى أبتتتي 
 الممرضته لتمييتز العتز ت هت   علتى الحساستية فترط اختبتار اجتراء وعنتد  محتدد  ورموز أرقام العز ت
 للنبتتتات ممرضتتتة كانتتتت عليهتتتا التمحصتت  العتتتز ت اغلتتت  ا  اتضتتت  الممرضتتة غيتتتر متتت  للنبتتتات منهتتا

 لمتتر  النمو جيتتة األعتترا  أحتتدا  علتتى الممرضتتة العتتز ت قتتدر  اختبتتار تتتم  لتت  بعتتد( . 7 جتتدو )
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 شتتت ت علتتى إيجابيتتة نتتتائج الحساستتية فتترط  ختبتتار الموجبتتة العتتز ت اظهتترت حيتت  التتتاجي التتتدر 
  في وتمثلت البكتيريا حق  م  شهر بعد واضحة األعرا  كانت حي  شهر بعمر الطماطم

 شترائ  فتي حقنهتا مكتا  فتي صت ير  أورام العتز ت هت   كونتت وك ل  الحق  مكا  ص ير  أورام ظهور
 علتتتى نتيجتتتة أي تعطتتتي لتتتم ولكنهتتتا(  3 و 7 شتتتك ) حقنهتتتا متتت  أيتتتام 40 بعتتتد بالشتتتاهد مقارنتتتة الجتتتزر
 هتت   قتتدر  عتتدم يعتتزى وقتتد( . 7 جتتدو ) الشتتت ت هتت   حقتت  متت  شتتهور 1 ختت   المتتر اللتتوز شتتت ت
 البكتيريتتا هتت   متت  الستت  ت بعتت  أ  إلتتى المتتر اللتتوز شتتت ت علتتى أعتترا  أعطتتاء علتتى العتتز ت
 بعضتها فتي صتعوبة هنتا  أ  إ  الطمتاطم شتت ت مثت  البديلتة النباتتات على العدوى أحدا  تستطيع
 ولكت  معترو  غيتر التبتاي  هت ا ستب  حيت  منته المعزولتة العائت  نتوع نفتس فتي حقنهتا مت   بد حي 
 م  البكتيريا وص  وج   ل  بعد ،Ti-Plasmid (2 ) للورم المح  الب زمد صفات إلى يعود عاد 
 صتت ير  البكتيريتتا هتت   خ يتتا أ  أتضتت  والبيوكيماويتتة والفستتيولوجية الشتتكلية و العامتتة خواصتتها ناحيتتة

 هت   ، مفترد  خ يتا فتي وتوجتد جترام لصتب ة وستالبة ستريعة إلى متوسطة حركة و ات الشك  عصوية
 ،Agrobacterium (1 للجنس الباحثي  م  عدد  كرها التي تل  مع تتفقع والشكلية العامة الصفات

0، 46، 77 . ) 

 صتت ير  مستتعمراتها أ  لتوحظ التخصصتية( D1) بيئتة علتتى المزرعيتة خواصتها دراستة وعنتد 
 متا متع يتفت  وهت ا الزيتتوني األخضتر إلتى يتحتو  فات  سمائي ولونها لز  وقوامها مستدير  حافة و ات
.  البيئتتة هتت   علتتى  Agrobacterium البكتيريتتا لنمتتو وصتتفه عنتتدHeskett  (42 ) و Kado  كتتر 
 قوامهتا مستتدير  حافتهتا بيضتاء صت ير  مستتعمرات بتكوي  فتميزت الجلوكوز أجار بيئة على نموها أما
 ،( 1)  الجلوكوز أجار بيئة على الجنس ه ا مستعمرات يميز ما وه ا ، بعضها مع أحيانا   وتتحد لز 
 ومستتدير  كريمتي لتو   ات كانتت فقد( YESA) والسكروز األجار مستخل  بيئة على مستعمراتها أما

 علتى نموهتا أمتا ، الجتنس هت ا مستعمرات وصفه عند( 47)  كر  ما مع يتف  وه ا لز  وقوامها الحافة
 األحمتر اللتو  امتصتا  علتى مستتعمراتها قتدر  أتضت  حيت  مميزا   كا  فقد( Ashby's agar) البيئة

 .A البكتيريتتتتا مستتتتتعمرات عتتتت (  43 ،40)  كتتتتر  متتتتا يؤيتتتتد وهتتتت ا الكونجتتتتو أحمتتتتر لصتتتتب ة المميتتتتز

tumefaciens البيئة ه   على . 

 أ  أتضت  فقتد( 3 جتدو ) العتز ت لهت   والبيوكيماويتة الفستيولوجية بتالخوا  يخت  وفيما 
نتتتتتتا  النتتتتتترات اختتتتتتزا  و ا وكستتتتتيديز و الكتتتتتتاليز  ختبتتتتتار موجبتتتتتة العتتتتتز ت جميتتتتتع  كبريتيتتتتتد غتتتتتاز وا 
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 جا كتوستتيديز بيتتتا أنتتزيم إلنتتتا  ستتالبة كانتتت حتتي  فتتي كيتوجلوكستتيد-3 مركتت  وتكتتوي  الهيتتدروجي 
 العزلتتتة عتتتدا ديكربوكستتتليز لوستتتي  أنتتتزيم وإلنتتتتا  اليتتتوريز و الج تينيتتتز وأنتتتزيم ديكربودكستتتيلز واورثنتتتي 

(A104 )إلنتتتا  ستتالبة العتتز ت هتت   جميتتع أ  وجتتد كتت ل  األخيتتر األنتتزيم إلنتتتا  موجبتتة كانتتت التتتي 
 للستكريات  ستتخدامها بالنستبة أمتا ، الستترات  ستتخدام موجبتة جميعهتا كانت بينما واألسيتو   ندو 
 ا رابينتتوز ستتكر تستتتخدم العتتز ت جميتتع أ  تبتتي ( 1 جتتدو ) للكربتتو  كمصتتدر الكربوهيدراتيتتة والمتتواد

  العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز ت وكانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت والجلوكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز والمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانيتو  وا نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو 
(A102 ، A103 ، A104 )العتز ت باقي ع  خ فا   والتريهالوز والرايبوز والمانوز السكروز تستخدم 

 العتز ت أ  إلى تشير والبيوكيمائية والفسيولوجية والشكلية العامة الخصائ  ه  .  تستخدمها   التي
 تتبتتتع ألمراضتتتية القتتدر  اختبتتتار إجتتتراء عنتتد التتتتاجي التتتدر  لمتتتر  النمو جيتتتة األعتترا  أعطتتتت التتتي

 ،7)   البتاحثي  م  عدد  كرها التي تل  مع الخصائ  ه   تتف  حي  A. tumefaciens البكتيريا
 قتتتد الفستتيولوجية الخصتتتائ  بعتت  فتتي العتتتز ت بتتي  لوحظتتتت التتتي وا خت فتتات(. 77 ،46 ،0 ،1

 توضت  إضتافية دراستات إلتى تحتتا  الدراستة منطقتة فتي البكتيريا م  مختلفة س  ت وجود إلى تشير
 .ا خت فات ه  
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 . األخضر الجبل بمنطقة مختلفة مواقع في التاجي التدرن مرض دراسة مواقع(  5)  شكل
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 . األخضر الجبل بمنطقة المواقع بعض في التاجي التدرن بمرض)%(  اإلصابة نسبة( 5) جدول

 ) % ( اإلصابة نسبة المنطقة

 برقوق خوخ لوز تفاح

 %05 * %55 %55 شحات

 %5535 %50 * * وردامة

 %55 * * * األكوام

 * * * %5535 بلغرا

 %50 * * %55350 مسه

 * %5 * %5 الوسيطة

  بالمنطقة ه   في أشجار توجد  * 

 الطمـاطم نباتـات علـى األمراضـية القدرة واختبار التبغ أوراق على الحساسية فرط تفاعل( 5) جدول
 . المختلفة للعزالت الجزر وشرائح واللوز

 العزل موقع العزله
 الجبل بمنطقة

 األخضر

 األمراضية القدرة اختبار الحساسية فرط تفاعل

 على
 الطماطم

 الجزر على اللوز على

A 101 وردامة  + + - + 

A 102 وردامة  + + - + 

A 103 األكوام  + + - + 

A 104 بل را + + - + 

A 105 شحات  + + - + 

A 106 مسه + + - + 

A 107 وردامة  - * * * 

A 108 األكوام - * * * 

  الموضعي الموت أعرا  تعطي لم -(-.  ) الموضعي الموت أعرا  أعطت -)+(   

 .  ممرضة غير البكتيريا أل  ا ختبار يجري لم*    

 



 

   (2) اجمللد 3102 النبات لوقاية الليبية اجمللة

 

55 

 واخرون العوامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرائح على األمراضية القدرة أعراض(  5)  شكل
 .الجزر

 على األمراضية القدرة أعراض(  5) شكل      
 .الطماطم
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 . المختلفة للعزالت والبيوكيماوية الفسيولوجية االختبارات نتائج( 5) جدول

 ا ختبار نوع

 البكتيرية العز ت

A 
101 

A 
102 

A 
103 

A 
104 

A 
105 

A 
106 

      ا كسيديز
(Oxidase) 

+ + + + + + 

         الكتاليز
 (Catalase ) 

+ + + + + + 

 كيتوجلوكسيد-3
 (3-Ketolactose) 

+ + + + + + 

   بيتاجا كتوسيديز أنزيم
(B-Glgcosidase) 

- - - - - - 

  ديكربوكسيليز لوسي  أنزيم
(Lusinc-decarboxylase ) 

- - - + - - 

   ديكروبوكسليز اورثيني  أنزيم
(Ornithin-decarboxylase) 

- - - - - - 

 (Gelatinas)الج تينيز أنزيم
  

- - - - - - 

  اليوريز أنزيم
(Urease production ) 

- - - - - - 

 (H2S) الهيدروجي  كبريتد غاز
 

+ + + + + + 

 (Indol production) األندو 
 

- - - - - - 

 (Acetone)    األسيتو 
 

- - - - - - 

  النترات اختزا 
(Nitrate Reduction ) 

+ + + + + + 

 (Citrate)السترات استخدام
 

+ + + + + + 
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 .  للكربون كمصدر السكريات لبعض البكتيريا استخدام( 5) جدول

 البكتيرية العز ت السكر نوع

A 101 A 102 A 103 A 104 A 105 A 106 

 + + + + + + (Arabinose) ا رابينوز سكر

 + + + + + + (Sorbitol) السوربيتو  سكر

 + + + + + + (Manitol)  المانيتو  سكر

 + + + + + + (Insoitol) ا نيستو  سكر

 - - + + + - (Trehalose) التريهالوز سكر

 - - + + - - (Ribose) الرايبوز سكر

 - - + + + - (Manose) المانوز سكر

 + + + + + + (Glucose) الجلوكوز

 - - + + + - (Sucrose) السكروز

 + + + + + + (Amygdalin)  ا ميجدالي 
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Distribution of Crown Gall Disease and  Definition the Causal Agent in 

Jabel El-Akhdar Area.  

Alawami, A. M., Said, M. A. and Jadallh, N. M.  

 Plant Protection Dept., Fac. Agric., Omar Al-mukhtar Univ., El-Beida, Libya.  

Abstract 

 This study was conducted during the season (2007) to survey and 

estimate the percent of infection with crown gall disease on certain fruit 

trees in some regions of El-jabel El-akhdar area. The obtained results 

showed that the highest percentage of infection on almond, apple and 

plum trees were recorded  in Shahat reagion, meanwhile there is no 

infection  in El-wseata reagion.  The symptoms of this disease included galls 

in crown site and the diseased trees were dwarfed, general weakness and 

produce small size fruits. Many isolates were obtained from different 

regions of El-jabel El-akhdar area. Cultural, Morphological, biochemical and 

physiological characters, as soon as, pathogenicity tests proved that the 

causel agent of this disease is the bacterium Agrobacterium tumefaciens. 
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