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الممخص
شكىدت أعراض االنثراكنكز عمى ثمار الزيتكف الخضراء غير الناضجة كالناضجة كىي

عبارة عف بقع ذائرية غائرة قميبلن بنية محمرة المكف ذات أقطار 10 – 2ممـ .جمعت عينات

مف أصناؼ ثمار الزيتكف المصابة بأعراض االنتراكنكز مف بساتيف كىي (الراسمي،

القرقاشي ،البيكضي ،الخادمي كالقرطكمي) بكادم بني كليد .عزلت كدرست المسببات ،أتضح
أف المسبب المرضي الفطر  ،Colletotrichum gloeosporioidesكعند اختبار القدرة

اإلمراضية لثمار لخمسة أصناؼ الزيتكف المذككرة أعبله ظيرت أعراض المرض مشابية
لمظير األعراض الحقمية عمى كافة األصناؼ المعداة.

الكممات المفتاحية :االنثراكتكز ،ثمار الزيتكف،Colletotrichum gloeosporioides ،

بني كليد ليبيا.

المقدمة
تنتمي شجرة الزيتكف  Olea europaea L.لمعائمة الزيتكنية ،تحتؿ شجرة الزيتكف مكانة

ىامة بيف أشجار الفاكية األخرل في دكؿ حكض البحر األبيض المتكسط لما تنتجو مف
ثمار كزيت يستعمؿ في تغذية اإلنساف ( .)11كتعد األمراض الفطرية مف أىـ العكامؿ التي

تسبب خسائر اقتصادية ميمة ليذه الشجرة في مناطؽ غرب ليبيا كحكض البحر األبيض

المتكسط ( .)1يمثؿ مرض االنثراكنكز أخطر كأىـ األمراض التي تصيب شجرة الزيتكف
كأكترىا انتشا انر عمى المستكل العالـ ( ،)18سجؿ فطر

Colletotrichum

 gloeosporioidesالمسبب مرض األنثراكنكز لثمار الزيتكف ألكؿ مرة في البرتغاؿ مف قبؿ

 Almeidaفي عاـ  ،1899كتكالت العديد مف الدراسات التي تشير إلى انتشار المرض في
معظـ أنحاء العالـ كفي المناطؽ التي ترزع الزيتكف مثؿ إيراف ( ،)16كاستراليا ( ،)18كدكؿ
حكض البحر األبيض المتكسط مثؿ إيطاليا ( ،)6أسبانيا ( ،)12،13تكنس ( ،)15المغرب
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( ،)2كمصر ( .)10حيت يتمثؿ ضرر اإلصابة بيذا المرض إلى تككيف بقع دائرية عمى
ثمار الزيتكف األخضر كالناضجة غائرة بنية تميؿ لبلحمرار كيتسبب مرض االنثراكنكز في
تعفف الثمار قبؿ كبعد الحصاد كتفقد قيمتيا االقتصادية ككذلؾ فقد في اإلنتاج الزراعي،
ككذلؾ جكدة الزيت الناتج مف الثمار المصابة بالفطر ( .)20مرض األنثراكنكز مف أىـ
كأخطر األمراض التي تصيب ثمار الزيتكف الناضجة حيت يستطيع الفطر خرؽ القشرة
الخارجية السميمة لمثمرة العائؿ ،يبدك أف الظركؼ البيئية التي تسبؽ فترة جمع الثمار ميمة

جدان لتكشؼ المرض عمى الثمار ،إف السنكات التي يسكد فييا فترات ذات طقس رطب

كأمطار شديدة ،مع درجات ح اررة معتدلة يؤدم إلى ذبكؿ األكراؽ ،كالمكت الرجعي لؤلفرع

ككؿ أنكاع الجنس  Colletotrichium spp.تسبب االنثراكنكز عمى الزيتكف ،كتسبب تعفف
الثمار كيككف النسيج الغشائي عبارة عف مادة جيبلتينية كتجؼ الثمار كتصبح جمدية المممس

(.)13،14

مواد وطرق البحث
جمع العينات
درست خمس أصناؼ مف أشجار الزيتكف المزركعة في بساتيف مختمفة مف مناطؽ كادم
بني كليد كىي (الراسمي ،القرقاشي ،البيكضي ،الخادمي كالقرطكمي) ،جمعت الثمار الزيتكف
التي تظير عمييا أعراض اإلصابة متمثمة ببعض البقع الممكنة بالمكف البني المحمر،
كضعت في أكياس كرقية معقمة كالمحكمة الغمؽ ،كحفظت في الثبلجة عمى درجة ح اررة 5ـ°
لحيف االستعماؿ.

عزؿ كتشخيص الفطر مف ثمار الزيتكف
عقمت الثمار بمحمكؿ ىيبككمكريد الصكديكـ  %5كلمدة  5دقائؽ ،بعدىا نقمت الثمار إلى
ماء مقطر معقـ لمتخمص مف تأثير المادة المعقمة ،كجففت الثمار باستخداـ كرؽ النشاؼ
المعقـ كعزلت مف البقع الدائرية الغائرة قميبلن ،بنية محمر المكف قطع بطكؿ 0.5سـ بكاسطة
ممقط معقـ كزعت في إطباؽ بترم تحتكم عمى 20مؿ مف الكسط الغذائي مف مستخمص

البطاطس كالسكركز كاألجار ” ،“PSAالمضاؼ إليو المضاد الحيكم كمكرامفينيككؿ
 Chloromphenicolبمعدؿ  0.5مميجراـ/لتر لمنع نمك المستعمرات البكتيرية .حضنت
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عمى درجة ح اررة 23ـ .°فحصت بعد  7-5أياـ مجيريان كشخص الفطر إلى مستكل الجنس

( ،)5ثـ إلى مستكل النكع كفقان لممفاتيح التصنيفية (.)9

اختبار اإلمراضية:
تحضير المعمؽ الجرثكمي:
حضر لقاح الفطر بإضافة 10مؿ ماء مقطر معقـ إلى مزرعة الفطر النامية عمى الكسط
الغذائي  PSAبعمر  10أياـ ،أزيمت األبكاغ بكاسطة فرشاة ناعمة كرشح المعمؽ مف خبلؿ

طبقتيف مف قماش الشاش المعقـ كضبط التركيز إلى  610 ×1جرثكمة/مؿ بكاسطة شريحة

العد .Haemocytometer

الحقف
ثـ إجراء العدكل االصطناعية لثمار أصناؼ الزيتكف (الراسمي ،القرقاشي ،البيكضي،
الخادمي كالقرطكمي) ،كالخالية مف اإلصابة ،عقمت الثمار بمحمكؿ ايثانكؿ  %70كلمدة 20
 30ثانية ،بعدىا غسمت الثمار ثبلث مرات بماء مقطر معقـ لمتخمص مف تأثير المادةالمعقمة ،ثـ جففت الثمار باستخداـ كرؽ النشاؼ المعقـ كنقمت بكاسطة ممقط معقـ عشرة

ثمار لكؿ صنؼ ،حقنت بمقدار  0.1مؿ مف معمؽ الجراثيـ لكؿ مكرر معاممة كبلن عمى حدا

في طبؽ بترم ،كبمقدار  0.1مؿ ماء مقطر كمعقـ لكؿ مكرر معاممة المقارنة ،نقمت الثمار
إلى حقيبة ببلستكية مشبعة بالرطكبة ككضعت في المعمؿ .كبعد عشرة أياـ أعيد عزؿ الفطر

مف ثمار الزيتكف المصابة لمتأكد مف إف اإلصابة ناتجة عف الفطر المستعمؿ في الدراسة.
حسب الطريقة المكصكفة ( .)7،4مع بعض التعديبلت.

النتائج والمناقشة
العزؿ كالتشخيص
نفدت ىذه الدراسة خبلؿ فصؿ الصيؼ كالخريؼ  2014كشتاء  ،2015كقد أكضحت
نتائج الفحص ألمجيرم أف الفطر المسبب لمرض االنثراكنكز عمى ثمار الزيتكف ىك

) ،Colletotrichum gloeosporioide (Penz.إذ ظير بصكرة نقية مف ثمار أشجار
الزيتكف التي جمعت مف كادم بني كليد ،كأتصؼ الفطر بالمكاصفات اآلتية :ظيرت
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مستعمرات الفطر (شكؿ-1.أ) النامية عمى الكسط الغذائي  ، PSAبيضاء المكف في البداية
تحكلت بعدىا إلى المكف الرمادم األبيض ،ثـ إلى المكف الرمادم القرنفمي (األحمر الكردم).
تتفؽ ىذه النتائج مع كبلن مف ( .)9 ،8ميسميكـ الفطر (شكؿ-1.ب) شفاؼ مقسـ ،كيتكاثر

بسيكلة كبيرة نسبيان كالجراثيـ الؤلجنسية تتككف في ككيمة ككنيدية ) ،(Acervulusالجراثيـ
الككنيدية (شكؿ-1.جػ) المتككنة شفافة ،عديمة المكف ،مككنة مف خمية كاحدة ،اسطكانية

كمستطيمة كأحد حكافيا مستدير أما الجانب األخر فيككف مدببان (مستدقة الطرؼ) ،الحكامؿ
الككنيدية شمعية قائمة (شكؿ-1.د) ،كتتفؽ ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات (،)9 ،2،8

كما لكحظ ظيكر األعراض االنثراكنكز (شكؿ-2.أ) عمى الثمار قبؿ كبعد فترة النضج،
متمثمة في صكرة بقع دائرية ،غائرة ذات لكف بني محمر ،كأحيانان قد تمتد اإلصابة لجميع
سطح الثمرة مما يؤدم إلى جفافيا كتجعدىا ،في بساتيف أشجار الزيتكف بكادم بني كليد،
كعمى كافة األصناؼ كىي (الراسمي ،القرقاشي ،البيكضي ،الخادمي كالقرطكمي) .كما
لكحظت أعراض تحنط) (Mummificationلبعض ثمار الزيتكف (شكؿ-2.ب) عند بداية
نضجيا .كتتفؽ ىذه الدراسة مع ( .)14،6،13حيت أشاره دراسة ( )17إف إصابة الفطر

 C. gloeosporioidesك  C. acutatumتصيب أزىار الزيتكف في المراحؿ المبكرة عمى
صنفي  Barneaك .Manzanilloكما لكحظت اإلصابة عمى السطح العمكم لبعض أكراؽ
أشجار الزيتكف كخصكصان عمى الصنؼ الراسمي (شكؿ-2.جػ) عمى شكؿ بقع بنية داكنة
الحكاؼ ،تتسع ىذه البقع كتتحد مغطية جزءان كبي انر مف سطح الكرقة ،مؤدية إلى ذبكؿ األكراؽ
ثـ سقكطيا ،كربما تعزل ىذه األعراض إلى إصابة الفطر  C. gloeosporioidesعمى

أكراؽ الزيتكف .حيت تشير الدراسات ( ،)18،8إلى إصابة أكراؽ أشجار الزيتكف.
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شكل ( .)1أ .مستعمرة الفطر عمى الكسط الغذائي  ،PSAب .ميسيميكـ مقسـ ،جـ .الجراثيـ
الككنيدية شفافة كحيدة الخمية أسطكانية مستدقة الطرؼ أحد جكانبيا ،د .الحكامؿ الككنيدية
قائمة شمعية الشكؿ ،لمفطر ُ ،Colletotrichium gloeosporioidesمسبِّب االنثراكنكز
لثمار الزيتكف.

اختبار اإلمراضية
كما أكضحت اختبار شدة القدرة األمراضية بكاسطة الفطر

Colletotrichum

 gloeosporioidesالمسبب مرض األنتراكنكز لثمار عمى أحدات اإلصابة المتمثمة بظيكر

األعراض بشكؿ بقع دائرية غائرة بنية محمر المكف عمى ثمار الزيتكف حكؿ مكاقع التمقيح
(شكؿ ،)2.كىذه األعراض مشابية لمظير األعراض ،التي تظير عمى بعض ثمار أشجار
الزيتكف المصابة بكادم بني كليد -ليبيا ،كما أشارت العديد مف الدراسات (،10 ،8 ،6 ،2
 .)15إلى أف ىذا الفطر يسبب مرض االنثراكنكز لثمار أشجار الزيتكف ،كبعد عشرة أياـ مف
عممية الحقف ،عزؿ الفطر مف البقع الثمار المحقكنة عمى الكسط الغذائي  ، PSAكأكضحت

عممية العزؿ أف الصفات المظيرية لممستعمرات الفطرية كالفحص ألمجيرم ،نقس
المكاصفات التي شكىدت مف ثمار الزيتكف بكادم بني كليد -ليبيا .كىذا ما يؤكد أف الفطر

المسبب لمرض االنثراكنكز لثمار الزيتكف .C. gloeosporioides
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شكل) .)2أ .األعراض الظاىرية لمرض االنثراكنكز المتسبب عف الفطر Colletotrichium
 gloeosporioidesلثمار أشجار الزيتكف ،ب .أعراض التحنط  mummificationعمى

الثمار ،جـ .أعراض تبقع األكراؽ عمى أشجار الزيتكف.

شكل( .)3أ .الشاىد ،ب .األعراض النمكذجية لبلنثراكنكز عمى ثمار الزيتكف المحقكنة
بالفطر Colletotrichium gloeosporioidesبعد عشرة أياـ مف عممية العدكل.
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Isolation and Diagnoses Anthrcanose Caused by

Colletotrichum gloeosporioides on Olive Fruits
in Libya.

Fateh O. A. Zidan, Mohammed N. Astill and Ismail M. Al-far
Protection Department, Agriculture Faculty, Bani Waled University, Libya.
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Abstract
Reddish-browning in color spot circular, slight sunken ranged from 2
– 10mm in diam. On ripe and overripe olive fruits were observed,
samples were collected of olive fruits suspected to be infected with
anthracnose disease symptoms from olive trees orchardes in BeniWalid

village

(western

Libya).

The

fungus

Colletotrichium

gloeosporides was identified from disease symptoms disease. The

pathogenecity test was confirmed by inoculating of fruits of five
cultivars selected, in which symptoms developed were similar to
those observed in the field, which confirm that C. gloeosporides is
the causal agent.
Keywords:

Anthracnose,

Olive

gloeosporides, Beni-walid, Libya.

cultivars,

Colletotrichium
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