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 فى حقول العنب Uncinula necatorتسجيل األول لفطر لا
 مدينة البيضاء، ليبيا. بضواحي

 
 نواره عمى محمد

 ليبيا.جامعة عمر المختار البيضاء، كمية الزراعة،  –قسـ كقاية النبات 

E-mail: noboshakoa@yahoo.com 

 الممخص
تستيدؼ ىذه الدراسة عزؿ كتعريؼ مسبب مرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب 

مكقع بضكاحي مدينة البيضاء، كذلؾ خبلؿ  12المزركعة، حيث تمت الزيارة الحقمية لعدد 
نتائج ىذه الدراسة إلى تكاجد مرض البياض ، كقد أشارت 2010المكسـ الزراعي لسنة 

الدقيقى في كؿ المكاقع عدا منطقتي مسو كالغريقة، الذم تمثمت أعراضو فى مظير دقيقي 
ابيض غطى المجمكع الخضرم لمنباتات، عند فحص تراكيب الفطر المعزكؿ كاخذ القياس 

يا بمتكسط تحت المجير الضكئي ظيرت ىيفات الميسميـك مقسمة ك شفافة المكف، سمك
 48.16ميكركميتر، كيصؿ متكسط طكؿ الحكامؿ الككنيدية إلى  ±0.67  5.34

 3.84±  31.95ميكركميتر، الجراثيـ الككنيدية شفافة، بيضاكية أك برميمية الشكؿ لطكؿ 
ميكركميتر، مما يؤكد عمى أف المسبب لمبياض الدقيقى  1.77± 15.65ميكركميتر كعرض 

 Uncinula necatorلخضرم لشجيرات العنب ىك الفطر المعزكؿ مف عمى المجمكع ا
%( 88، 100أكضحت النتائج أف أعمى إصابة سجمت في المكقعيف البيضاء كالمنصكرة )

أعراض المرض عند عمى التكالى، كعند إجراء اختبارات شراسة العزالت أعطت جميعيا 
 مستكيات مختمفة. 

 المقدمة
سنو، ينتمي الى العائمة  6000معركؼ تاريخيا منذ  .Vitis vinifera L نبات العنب
Vitiaceae  التابعة لرتبةRhamnales مميكف  8، كتصؿ مساحة زراعتو فى العالـ الى

(. 35(، كينتشر فى مناطؽ مختمفة مف العالـ منيا دكؿ حكض البحر المتكسط )6ىكتار )
عالية، فيى غنية بالمعادف  كتكمف أىمية ىذا النبات فى إنتاجو لمعناقيد ذات قيمة غذائية

كالفيتامينات، تستيمؾ أما طازجة، أك عمى شكؿ ثمار مجففو عمى صكرة زبيب، اك مصنعة 
 (.6كعصير )
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يياجـ ىذا النبات العديد مف المسببات المرضية عمى رأسيا الفطر االسكى اجبارل التطفؿ، 
 Uncinula necator (Schw.) Burr. (anamorph Oidium tuckeriالتغذية  حيكم

Berk.) كما يطمؽ عميو ،Erysphie necator (synm= Uncinula necator)  كمسبب
لمرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب، كىك مرض اقتصادم عالمي االنتشار  رئيسي

. باإلضافة إلى  Pucci (1965). كاف اكؿ تسجيؿ لو في ليبيا عف طريؽ الباحث (28)
األمراض النباتية غير قاتمة لعكائميا كلكنيا تسبب نقص في كمية كنكعية  أشيرككنو مف 

كندا  في ياألساسالمحصكؿ الناتج لرداءتو، مؤديا إلى خسائر فادحة، فيك يعد المرض 
 (.17(، استراليا )40( ككاليفكرنيا) 22(، كفى شبو القارة اليندية )11)

اتو، المتبلكو دكرتي الحياة الجنسية يمتمؾ ىذا الفطر عدة خصائص منيا تعدد دكرات حي
(، الطكر البلجنسي 15كالجنسية، حيث يقضى فترة الشتاء عمى جسـ ثمرل اك ميسيميـك )

يعيش متطفؿ عمى أكراؽ كسيقاف النباتات الخشبية، ىذا الفطر الممرض لو  Oidiumيسمى 
يضاء عمى ميسيميـك شفاؼ مقسـ بجدر رقيقة، ك يشكؿ مع الككنيديات المستعمرات الب

العائؿ، مف تراكيبو التكاثرية أيضا الجسـ الثمرم بدكف فتحة، دائرم كبعض األحياف مفمطح، 
ذك لكف بنى معتـ كلو زكائد شفافة صمبة منحنية عند القمة، كجداره غميظ مككف مف عدة 
طبقات مف الخبليا برنشمية كاذبة، عند نضج الكيس االسكى خبلؿ فصؿ الربيع كيعتمد فى 

كمقدرتو عمى إحداث اإلصابة عمى عكامؿ عديدة منيا درجة الحرارة كالرطكبة عمى  تحرره
(، 19ـ لتككنو )°10مـ يحتاج الى 2.5يصؿ قطره إلى  الذمالكرقة، بينما الجسـ الثمرل 

كىذه األكياس االسكية عديدة كحيدة الغبلؼ شكميا المستطيؿ إلى بيضاكم مقمكب منتج 
مية شفافة، ذات الشكؿ المستطيؿ، كيكمف خطكرة ىذا الفطر فى لمجراثيـ االسكية كحيدة الخ

ساعة فاف الككنيديات  48إنتاجو الكثيؼ لمجراثيـ لبلجنسية، فعندما يصبح عمر الييفا 
( 18تنفصؿ عف الحامؿ الككنيدل بسبب التغيرات الشكمية كالبيككيميائية داخؿ الميسيميـك )

رة مف أك باستخداـ القكل الميكانيكية مف خبلؿ يعتمد فى غذائو عمى اختراقو العائؿ مباش
ساعات مف إنبات الجرثكمة، كما يمتمؾ ىذا الفطر خاصية ميمة  5-3إرساؿ ممصاتو بعد 

التى ليا تأثير عمى كيكتكؿ خبليا  Esteraseك Cutinaseنزيمات إ إنتاجكىى القدرة عمى 
الخمكية  كالجدركؿ يككت( تعمؿ عمى تحطيـ طبقة ال34) Esterase إنزيـالعائؿ، كيعد 

(. يياجـ الفطر كؿ أجزاء العائؿ الخضراء، 3لمخبليا البرنشمية مؤدية لتحمؿ الجدر الخمكية )
كفى جميع مراحؿ نمكه ك سرعاف ما يصبح مرض البياض الدقيقى كباء عند تكفر العكامؿ 

لمستخدمة ضده تأثير المبيدات ا إيقاؼ(، كليذا الفطر القدرة عمى 10( )9المناخية المثمى )
(، كما تشير العديد مف 40، سكاء بإنتاجو لمجراثيـ بكميات عاليو جدا )طكيمةمف مدة 
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الدراسات إلى كجكد عبلقة كطيدة بيف الظركؼ البيئية كنمك الميسيميـك كتجرثمو كانتشاره، 
انو يمـز  إال، الساكنةالبراعـ  فيـ ال تؤثر عمى الميسيميـك º 13 –فالحرارة المنخفضة 

أف نسبة اإلصابة تنخفض بزيادة كمية األمطار  .(º )19ـ25-20إلنبات الككنيديات بيف 
(، كيمعب اإلشعاع الشمسي دكر فى اإلصابة، بتأثيره مباشر عمى مقاكمة 23كلمدة طكيمة )

عممية البناء  فيالعائؿ كالممرض، حيث الحرارة الناتج عف الطاقة الشمسية تؤدل إلى زيادة 
(، كيؤدل نقص كثافة الضكء 32زيادة فى كمية مرض البياض الدقيقى )، كأيضا الضكئي

كؿ، مما يجعؿ النبات أكثر عرضة الختراقو يالى نقص فى سمؾ الطبقة البرنشمية كالكيكت
مف قبؿ المسبب كانخفاض فى تركيز المكاد الفينكلية، باإلضافة إلى خفض النمك 

نبات جراثيمو بسبب تأثير  (. كتيدؼ ىذه 4األشعة فكؽ البنفسجية )الميسيميكمى لمفطر كا 
الدراسة إلى تعريؼ مسبب مرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب المزركعة بضكاحى 

 منطقة البيضاء.
 مواد وطرق البحث

ـ، مف عدة ضكاحي متباينة االرتفاع 2010تـ جمع العينات فى صيؼ سنة  جمع العينات:
مف ليبيا  الشرقيعمى مستكل سطح البحر كمحيطة بمنطقة البيضاء الكاقعة فى الشماؿ 

كىى: البمنج، بمغر، البيضاء، راس التراب، مسو، تمغزا، سيدل الحمرل، اقفنطو، الكسيطة، 
شجرة /  15بمعدؿ ثبلث حقكؿ في كؿ منطقة كعدد  (1الغريقة، المنصكرة ك الحنية )شكؿ 

كرقة خبلؿ ىذه الدراسة، بعد حفظيا في عمب  1650المجمكعة  األكراؽحقؿ، كعدد 
ببلستيؾ تحكل أكراؽ الرطكبة المبممة لمحفاظ عمى حيكية األكراؽ، كأعطي لكؿ منطقة رقـ 

النبات، التابع لكمية خاص، جمبت إلى معمؿ أمراض النبات الفطرية، الكائف بقسـ كقاية 
الزراعة، جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا، حيث كزعت األكراؽ الى مجاميع حسب 

= ال 0( حيث تـ استخداـ المقياس التالي: 32كفؽ لمقياس ) 5-0درجة اإلصابة مف 
=  3%(، 10-5= إصابة بسيطة )2%(، 5= إصابة بسيطة جدا ) اقؿ مف 1إصابة، 

= إصابة قصكل )أكثر 5%( ك 50-25= إصابة قكية )4%(، 25-10إصابة متكسطة )
 %(.50مف 

( 24الذم ذكره) BBCH scale: قدرت اإلصابة كفؽ مقياس  اإلصابةنسبة وشدة تقدير 
 (. 38( كمعدؿ اإلصابة كفؽ لما بينو)41كما تـ حساب نسبة اإلصابة بكاسطة )
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 خريطة تكضح مكاقع الدراسة لمدينة البيضاء كضكاحييا.  (.1الشكل )

أكراؽ ترشيح مبممة،  3تـ كضع عدد كرقة كاحد في طبؽ بترل يحكل عزل المسبب المرضى: 
مكررات لكؿ عزلو عمى حدا، تـ تحديد الخصائص المميزة لمتراكيب الخضرية  5بمعدؿ 

ؾ الميسيميـك ك كاطكاؿ الجراثيـ كالتكاثرية مف حيث المكف كالشكؿ، كما أخذت قياسات لسم
(، كقد تـ تعريؼ المسبب Olympus cX21fs1كعرضيا، كصكرت باستخداـ المجير )

 (.42، 32، 27، 21، 8،12،20باالستعانة بالمراجع المتخصصة ) المرضى
جرثكمة/ عزلة، عمى  50( بحقف 29ذكرىا ) التي: استخدمت الطريقة  تقييم شراسة العزالت

بعمر شيريف جمعت مف البيكت  Aliaticaعنب سميمة كمعقمة صنؼ  ألكراؽ العمكمالسطح 
عند درجة حرارة  (WA)  مائيتحتكل بيئة اجار  بترم أطباؽ فيالزجاجية، مكضكعة 

يـك مف  11بعد  اإلصابةأطباؽ لمعزلة ثـ تـ حساب نسبة  4ـ كررت كؿ معاممة 24±1°
ة تطكر اإلصابة كبعد ظيكر األعراض الحقف، تـ فحص الجراثيـ يكميا تحت المجير لدراس

 عمى األكراؽ المحقكنة تـ حساب نسبة اإلصابة كشدتيا.
استخدـ في جميع تجارب ىذه الدراسة التصميـ العشكائي الكامؿ التحميل اإلحصائي 

Complet Randomized Design (CRD)  ك أجريت عممية التحميؿ اإلحصائي
كما تـ رسـ األشكاؿ باستخداـ  K( ANOVA)تحميؿ تبايف  Minitab 13باستخداـ 

 Excelبرنامج
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 النتائج 
عمى كافة أجزاء المجمكع  ي( إلى ظيكر أعراض لمرض البياض الدقيق2تشير نتائج الشكؿ )

رمادية إلى –تككيف نمكات دقيقية بيضاء فيالخضرم لشجيرات العنب، تمثمت ىذه األعراض 
أ(، أما  -2عمى األكراؽ الحديثة التي أصبحت مشكىو، مما يعيؽ نمكىا )شكؿ يابيض دقيق

لمكرقة لتمتد اإلصابة إلى  العمكمعمى األكراؽ المسنة فاف اإلصابة ظيرت عمى السطح 
السطح السفمى، مؤديا إلى الشيخكخة المبكرة، كسجمت ىذه األعراض عمى كؿ مف: األكراؽ 

ب، ج(، كالثمار الناضجة تظير لتصبح ذات -2مى )شكؿ المسنة مف الناحية العميا كالسف
 -2ق(، كيظير مف )شكؿ  -2د(، كالثمار الخضراء )الشكؿ -2داكف )الشكؿ  ترابيلكف 

كتصبح األفرع المسنو بمكف بنى داكف  يبالنمك الدقيق ك( أف األفرع الحديثة كالبراعـ مغطاة
 إلى اسكد.

 

 
نباتية مف شجيرة العنب. أ: أكراؽ  األجزاءعمى  يإعراض مرض البياض الدقيق (.2شكل )

حديثة، ب: السطح السفمى لكرقة مسنة، ج: السطح العمكم لكرقة مسنة، د: ثمار ناضجة، 
 ق: عنقكد عنب اخضر )غير ناضج(، ك: فرع حديث عميو برعـ مغطاة بنمكات دقيقة.

 
كؿ العنب فى ( إلى كجكد مرض البياض الدقيقى في جميع حق1تشير نتائج الجدكؿ )

%(، حيث سجؿ فى مدينة 0المناطؽ المدركسة، عدا منطقتي الغريقة كمسو كانت اإلصابة )
، يمييا حقكؿ منطقة المنصكرة حيث كصمت %(100البيضاء أعمى إصابة كصمت إلى )
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%( عمى التكالي، كما سجمت اإلصابة بدرجة 69% ك88) إلىنسبة اإلصابة كشدتيا 
% في كؿ مف بمغر، البمنج، راس التراب 40-20شدة بيف % كال60-40متكسطة ما بيف 

% كشدة 8.5-3.5كالحنية، إما باقي المكاقع المدركسة فاف نسبة اإلصابة تتراكح بيف 
 %.2.1اإلصابة ال تتجاكز 

كشدتيا عمى أكراؽ العنب في مناطؽ  ينسبة اإلصابة بمرض البياض الدقيق (.1جدول )
 الدراسة. 

 رقم العزلة الموقع
األوراق  عدد

 المجموعة

 وشدتيا لممناطق المختبرة )%( اإلصابةنسبة 

 الخطأ)%(±  اإلصابةنسبة 
 (SD) القياسي

±  )%( اإلصابةشدة 
 (SD) القياسي الخطأ

 1.0±18.9 0.80±46.7  107 1 البمنج
 0.99±27.3 0.99±64.3 154 2 بمغر

 0.0±100.0 0.0±100.0  95 3 البيضاء
 0.5±5.5 0.40±21.4 140 4 راس التراب

 0.0 ± 0.0 0.0±  0.0 119 5 مسو
 0.1±0.9 0.50±3.5 114 6 تمغزا

 0.1±2.1 0.50±8.5 147 7 سيدل الحمرل
 0.1±1.5 0.50±6.5 154 8 اقفنطو
 0.1±1.5 0.2±2.2 135 9 الكسيطة
 0.0± 0.0 0.0±  0.0 184 10 الغريقة
 1±69.0 1.1±88.1 142 11 المنصكرة
 1.0±44.8 1.0±64.6 148 12 الحنية

LSD 1.0658 1.1179 
 
( كجكد الميسيميكـ 3)الشكؿ  ألمجيرمأظيرت نتائج الكشؼ  تعريف المسبب المرضى: 

ميكركميتر، خيكطو متشابكة مقسمو بجدر عرضية، الحامؿ الككنيدل  5-4يتراكح قطره بيف 
 بيضاكيةجراثيـ  5-3الخارج مف الميسيميـك ينطكم عند قاعدتو كعمى الحامؿ سمسمة مف 

تـ تسجيؿ برميمية الى مستطيمة، ذات لكف شفاؼ، فى ىذه الدراسة لـ ي الشكؿ اسطكانية اك
 جميع المكاقع المختبرة.  فيكجكد األجساـ الثمرية كال األكياس االسكية 
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المسبب  Uncinula necatorلفطر  الضكئيالتراكيب التكاثرية تحت المجير  (.3شكل )

لمرض البياض الدقيقى عمى أكراؽ العنب المصابة كالمجمكعة مف مناطؽ الدراسة. أ: 
الحامؿ الككنيدل السيـ األكؿ يشير الى خمية القدـ كالسيـ الثانى فى أعمى الصكرة إلى 

خبليا عمى الحامؿ الككنيدل، ب: ككنيديا  4-1ككنيديا الفطر في سبلسؿ مككنة مف 
جراثيـ الككنيدية شفافة المكف كمتباينة ال ج، د ؛ف الحامؿ الككنيدلبعد سقكطيا عناضجة 

 مستطيمة.د: بيضاكم  ج.الحجـ الشكؿ 
 أكراؽ( تـ كصؼ التراكيب الخضرية كالتكاثرية لمفطر المعزكؿ مف 2فى الجدكؿ )

عمى ىذه التراكيب،  المأخكذةالعنب المصابة بمرض البياض الدقيقى، كمتكسط القياسات 
حيف طكؿ  فيميكركميتر،  0.67±  5.34سمؾ ميسميـك الفطر بمتكسط حيث كصؿ 

اك برميمية  بيضاكيةميكركميتر، الجراثيـ الككنيدية شفافة،  48.34الحامؿ الككنيدل بمغ 
ميكركميتر، مما يؤكد  1.77± 15.65ميكركميتر كعرض  3.84±  31.95الشكؿ لطكؿ 

المجمكع الخضرم لشجيرات العنب ىك عمى اف المسبب لمبياض الدقيقى المعزكؿ مف عمى 
  Uncinula necatorالفطر 

 
 العنب. أكراؽيبيف الصفات الشكمية لفطر المسبب لمرض البياض الدقيقى عمى  (.2جدول )

 اتاسيقمتوسط ال الصفات كيبالتر 
  ميكركميتر

 عمى األكراؽ : يعطى لكف ابيض إلى رمادم الميسيميكـ

 خفيؼ تحت المجير:  

 ىيفاتو شفاؼ المكف مقسـ بجدر عرضية تظير

 5.34القطر: 

  48.16 شفافة المكف الحكامؿ الككنيدية

 15.65العرض:  شفافة/ برميمية كبيضاكية الجراثيـ الككنيدية

 ال يكجد الجسـ الثمرم  31.95الطكؿ:  

 ال يكجد األكياس االسكية
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( عدـ كجكد تبايف في القياسات المأخكذة لجميع العزالت المختبرة، 3يبيف الجدكؿ )

 14-12ميكركميتر كعرضيا بيف  31-27حيث يتراكح أطكاؿ ىذه جراثيـ العزالت ما بيف 
ميكركميتر، ينضج مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي إف الفطر ينتشر في جميع المناطؽ 

 ف ىذه العزالت المتحصؿ عمييا مف المكاقع المدركسة. كلـ تسجؿ ال فركؽ معنكية بي
 

المسبب لمرض Uncinula necator القياسات المجيرية لجراثيـ عزالت الفطر (.3جدول )
 البياض الدقيقى عمى العنب.

 ر. ع المنطقة
 قياسات الجراثيم

 طول/العرض عرض طول
  2.24±0.23 14.06±1.46  31.29±2.22 1 البمنج
 2.27±0.42 13.80±1.33 31.02±2.72 2 بمغر

 2.18±0.14 13.05±2.28  28.47±2.63 3 البيضاء
 2.11±0.21 13.87±1.17 29.03±4.12 4 راس التراب

 2.18±0.14 13.06±1.17 28.47±2.63 6 تمغزا
 2.06±0.40 13.53±1.11 27.78±5.02 7 سيدم الحمرل

  2.24±0.23 13.95±1.34 31.24±3.86 8 اقفنطو
  2.51±0.58 13.36±2.24 32.59±2.62 9 الكسيطة 
  2.42±0.56 12.44±1.71 29.90±2.39 11 المنصكرة
  2.18±0.29 13.92±2.63 29.98±2.03 12 الحنية

LSD 5% 4.9339 2.0451 0.4573 
 

 تقييم شراسة العزالت 
المتحصؿ عمييا مف المناطؽ  Uncinula necatorعند تقييـ شراسة عزالت الفطر 
( أف 4النتائج المبينة في )الشكؿ  أظيرت Aliaticaالمختمفة عمى نبات العنب صنؼ 

( حيث أعطت العزلة 4.9069% )5العزالت كانت متباينة عند حساب اقؿ فرؽ معنكل 
%، يمييا عزالت البمنج، الكسيطة 90 إصابةالمتحصؿ عمييا مف مدينة البيضاء اعمى نسبة 

%، بينما عزالت كؿ مف الحنية، سيدم الحمرل، كراس التراب 80منصكرة التي بمغت كال
%، في حيف تراكحت شدة اإلصابة لمعزالت 60-50أعطت اقؿ نسبة إصابة تراكحت بيف 
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% فى جميع المكاقع المدركسة مع كجكد فركؽ معنكية بيف ىذه 30-15كانت تتراكح بيف 
زالت كؿ مف البيضاء كالبمنج التي كانت األعمى شدة ع إفالعزالت، كمف ىذه النتائج يتضح 

 %(.40إصابة حيث كصمت الى )

 Aliaticaنسبة كشدة اإلصابة بمرض البياض الدقيقى عمى أكراؽ العنب صنؼ  (.4شكل)
  Uncinula necator .المحقكنة بعزالت الفطر

 
 المناقشة

تـ في ىذه الدراسة تسجيؿ كجكد مرض البياض الدقيقى في حقكؿ العنب النامية بمكاقع 
مختمفة مف ضكاحي مدينة البيضاء، مف خبلؿ التعرؼ عمى أعراضو عمى األجزاء النباتية 

االبكاغ الككنيدية برميمية الشكؿ إلى اسطكانية، شفافة عمى أماالمختمفة لشجيرات العنب، 
عمى سطحي األكراؽ، عمى السيقاف، البراعـ كالثمار، فيذا المرض ظير الحكامؿ الككنيدية 

(، كما تتميز منطقة الجبؿ 33ما بيف شيرا يكنيك كأغسطس، مع ازدياد فى تطكر كبائيتو )
( في ىذه 37األخضر بأنيا شديد البركدة شتاءان، مما زاد شدة ىذا المرض عمى النبات )

ة لمفطر متمثمة في الجراثيـ كالميسيميـك في جميع الدراسة سجمت فقط التراكيب البلجنسي
(، حيث 39، 14حقكؿ العنب المزركعة تحت ظركؼ الحقمية في صكرة طكر ككنيدل فقط )

 Uncinula necatorبينت النتائج عزؿ كتعريؼ الفطر أف ىذا المرض متسبب عف الفطر 
( ك التراكيب بناء عمى الصفات الشكمية كالقياسات المتمثمة في التراكيب الخضر  ية )ميسيميـك

التكاثرية جراثيـ كالحكامؿ الككنيدية كلـ يسجؿ فى ىذه الدراسة كجكد الجسـ الثمرل كتتفؽ مع 
( كقد يعزل عدـ تسجيؿ األجساـ االسكية إلى مكعد جمع العينات التي تمت في 2ما ذكره )
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األفرع فصؿ الصيؼ، في حيف تـ الحصكؿ عمى ىذه األجساـ خبلؿ شير فبراير عمى 
(. تشير نتائج ىذه الدراسة إلى تبايف في نسبة اإلصابة كشدتيا عمى األكراؽ 5المسنو )

 المجمكعة مف حقكؿ المناطؽ المختبرة
% فى  100كتشير نتائج الدراسة إلى أف المناطؽ المدركسة كصمت بيا نسبة اإلصابة إلى 

اقي المناطؽ تتراكح بيف % في منطقتي الغريقة كمسو، كب0مدينة البيضاء، في حيف كانت 
متكسط كضعيفة اإلصابة، كيفسر ىذه النتائج إلى مجمكعة مف عكامؿ التي تمعب دكر كبير 
في تبايف نسبة اإلصابة مف منطقة ألخرل، منيا اختبلؼ في األصناؼ العنب المزركعة 

ؼ، الف (، كالتي إلييا يعزل ىذا التبايف فى كمية المكاد الفينكلية لكؿ صن16بيذه المناطؽ)
(، حيث سجؿ ارتفاع 7العبلقة ايجابية بيف ىذه المكاد كمقاكمة مرض البياض الدقيقى )

trans-resveratrol  مع انخفاض لصبغة االنثكسيانيفanthocyanins  فى األنسجة
أك يرجع ىذا التبايف فى نسبة اإلصابة كشدة المرض بيف المكاقع إلى (. 30المصابة )

(، أك كبائيتو مف حيث زيادة 36تمعب دكر كبير في تطكر ىذا المرض )العكامؿ البيئية التي 
نباتيا، كنمك الفطر كطكر الثبات الذم يصؿ إلى  يـك  70معدؿ إنتاج الجراثيـ لكؿ جيؿ، كا 

( باإلضافة إلى اختبلؼ فى متكسطات األمطار 12عند درجة الحرارة كالرطكبة المناسبة )
الحرارة الشيرية مف منطقة ألخرل، ك االختبلؼ فى كنسبة الرطكبة الجكية ككذلؾ درجات 

حيث تستحث ىذه العكامؿ التأثيرات المعقدة عمى ىذه عدد ساعات السطكع الشمسي، 
 ( 40)( إف الحرارة العالية ليا تأثير سمبي عمى عممية اإلنبات 11كفؽ لما ذكره )التفاعبلت،

داث اإلصابة لؤلكراؽ السميمة تحت كأظيرت نتائج أيضا أف ىذه العزالت ليا المقدرة عمى إح
ظركؼ معممية، كقد تباينت ىذه العزالت في شراستيا كبالتالي كمية المرض، ىذه النتائج 

( أف تنكع تراكيبو التكاثرية ككبائية المرض 26كقد فسر ذلؾ )( 25، 1تتفؽ مع ما ذكره )
يا الحتكائو عمى يرجع إلى العكامؿ الكراثية، الف ىذا الفطر يمتاز بككنو يختمؼ كراث

مجمكعتيف، تتميز المجمكعة األكلى بأنيا تظير في بداية مكسـ نمك نبات العنب، كىى اقؿ 
عدكانية عند بداية اإلصابة إال إنيا تشتد فى المراحؿ المتأخرة، كتختمؼ عف المجمكعة 

 راضية. الثانية أيضا في حجـ البقع الناتجة عنيا كفى إنتاج الجراثيـ كبالتالي في كمية االم
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This experiment was conducted in Green Mountain region to 
recorded Uncinula necator on Grape vineyard the flied visiting was 
done in 12 locations in the Green Mountain region, where were 
different altitude on sea level, where farmed by grape trees, through 
2010 season, where the results indictor that was powdery mildew 
causal as white powder [ conidiophores & conidia ] on foliage and 
green – mature fruits. Through the test and take the measure by 
Microscope the conidiphora 48.16µm and conidia spores was 
colorless, light, oval or form 31.95±3.84 µm and 15.65±1.77µm. the 
hyphae was spetat, colorless 5.34± 0.67 µm thick, what showed 
definity Uncinula necator was caused powdery mildew in the Grape. 
The results clear that the highest infection was recorded in Albaida 
and Mansoura  
(100 and 88%) respectively, and through made the tests of 
pathogenicity gave all tested isolations different level of diseases and 
different one which come from Al-Belangi which reaches to (40%) 
respectively. 
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