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حممد واسويل

التسجيل االول لمفطر  Fusicladium phillyraeعمى اوراق
اشجار السخاب بمنطقة الجبل االخضر ،ليبيا
نكارة عمى محمد كريما منصكر اسكيؿ

قسـ كقاية النبات ،كمية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.
Email: nwboshakoa@gmail.com
الممخص

استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى مسبب مرض تبقع اكراؽ السخاب
المجمكعة مف منطقة الغريقة لسنة  ،2014الذل تـ عزلو مف االكراؽ المصابة عمى بيئة
بطاطس دكستركز اجار ( )PDAالمحكرة ،فكاف لكف مستعمرتو زيتكنى بنى ،نمكىا

الميسيميكمى كثيؼ مع كجكد صبغة برتقالية فاتحة ،كشكىد بالفحص المجيرم ىيفات

الفطر المقسمة ،متكسط أقطارىا ( 0.4 ±2.6ميكركميتر) ،أما الجراثيـ الككنيدية
بيضكية الشكؿ ذات لكف بنى زيتكني ،مككنة مف  2خمية/جرثكمة ،ليا نيايات ليبية،
متكسط أطكاؿ الجراثيـ  0.9 ± 9.3ميكركميتر ،بينما عرضيا بمتكسط 0.3 ± 3.4

ميكركميتر ،عند معاممة اكراؽ السخاب المفصكلة بالفطر ظيرت األعراض المميزة

لممرض ،مما اثبت اف الفطر  Fusicladium phillyraeىك المسبب الرئيسي ليذا

المرض ،كلـ يعطى أم اعراض عمى اكراؽ الزيتكف كالياسميف التي تـ اختبارىا تحت
ظركؼ مختمفة ،مما اكد عمى انو متخصص عمى نبات السخاب.

المقدمة

تعد شجرة السخاب  Phillyrea media L.مف ضمف نباتات البحر المتكسط التابعة
لمعائمة الزيتكنية( ،)1رتبة الشفكيات  ، Ligustralisكىى شجرة قكية ،دائمة الخضرة ك

يصؿ ارتفاعيا الى  8أمتار( ،)3( )21كىى احد مككنات غابات منطقة الجبؿ
االخضر ،كالنكع المسجؿ بيذه المنطقة ىك ،)1( Phillyrea media Lليذه الشجرة

أىمية اقتصادية المتالكيا خصائص رعكية متكسطة كمتعددة طرؽ اكثارىا ،حيث تدخؿ

فى الصناعات الدكائية الحتكائيا عمى العديد مف المركبات الطبية ،كالمركبات
الفينكلية( )6()22الفالفكنيدات( )16()12المركبات الجالككسيدية ( ،)17قد استعممت
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اكراقيا كمضاد بكتيريو ( ، )9باإلضافة الى تحمميا لمجفاؼ كقدرتيا عمى تثبيت كمنع
إنجراؼ التربة ،بالتالي يزيد مف اىميتيا في مكافحة التصحر( ،)13( )7يتعرض ىذا
النبات لالصابة بالعديد مف الممرضات النباتية منيا بكتيريا

Pseudomonas

 syringae pv. savastanoiالمسبب لمرض تعقد افرع السخاب ،كبكتيريا

 Xanthomonas spالمسبب مرض تبقع أكراؽ السخاب النامى بمنطقة الجبؿ

االخضر( ،)2تشير العديد مف الدراسات الى االمراض الفطرية اىميا مرض الصدأ

المسجؿ في بعض دكؿ حكض البحر المتكسط كالناجـ عف الفطر( Zaghouania

 ،)18( )10()phillyreae Pat.كمرض تبقع اكراؽ السخاب المتسبب عف الفطر
 )20( Fusicladium phillyreaeك عف الفطر ،)15(Spilocaea phillyreae
الذل كاف يحمؿ اسـ  )14( Cycloconium phillyreae Nicolas & Aggéryكتـ

تسجيمو عمى نباتات السخاب في اسبانيا ،كما ذكرت فطريات اخرل عمى نبات السخاب

كلكف لـ تكف دراسات متعمقة كمكسعة مف بيف تمؾ الفطريات Lamyella phillyrea

 ،)8( Urriesكالفطر Phoma crateriformis

مف الفطريات االسكية التى تياجـ

اكراؽ السخاب سجؿ في الجزائر (.)19

يتميز جنس  Fusicladiumبانو متخصص العائؿ ،فقد سجؿ فطر F. oleagineum
عمى اكراؽ الزيتكف كفطر  F. phillyreaeعمى اكراؽ السخاب  ،اما الفطر F.

 diedickeanumعمى اكراؽ (الميمج) ،في حيف سجؿ عمى اكراؽ شجرة الدردار نكعيف

 F. nebulosumك  ،)4( )20( ،F. fraxiniتيدؼ ىذه الدراسة الى تعريؼ مسبب
تبقع اكراؽ اشجار السخاب النامية بمنطقة الغريقة.

المواد وطرائق البحث
عزل المسبب المرضى :تمت عممية عزؿ الفطر الممرض كفؽ لما ذكره ( )5بنقؿ الجزء

المصاب (مساحتو  1سـ )2إلى أطباؽ بترل تحكل بيئة االجار المائي ،كحضنت عند

درجة ح اررة º 25ـ لمدة  4أياـ ،متبكعة بخطكات التنقية بطريقة القمة الييفية (hyphal
) ،tipكذلؾ بأخذ قطعة مف الفطر النامى إلى اطباؽ بترل المعقمة كالمحتكية عمى بيئة
بطاطس دكستركز أجار ( )PDAالمحكرة المككنة مف الكسط الغذائي  PDAمضاؼ اليو
1جـ مف فكسفات البكتاسيكـ الثنائية (1 ، )K2HPO4جـ مف نترات الصكديكـ

( ،)NaNO3ك 2جـ مف السكركز ،بعد الحقف بالفطر كضعت االطباؽ في الحضاف
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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° 30-25ـ لمدة  7أياـ بظيكر نمكات الفطر عمى سطح البيئة ،كبكاسطة المجير
الضكئي كاضافة صبغة لالكتكفينكؿ الشفافة كصفت التراكيب الخضرية كالتكاثرية مع

االستعانة بالمرجع ( )20الذل يعتمد عمى صفات المستعمرة ، ،شكؿ النمك الميسيميكمى
عمى سطح البيئة ،لكف المسيميكـ كالصبغة الناتجة في البيئة ،كما اخذت القياسات عمى
تراكيب الفطر التكاثرية التى شممت :سمؾ الميسميكـ ،قياس طكؿ كعرض الجراثيـ الفطر
الممرض باستخداـ الميكركسككب الضكئي مكديؿ .DM 1000 LED
اثبات قدرة الفطر اإلمراضية بحقف الفطر عمى  10اكراؽ سخاب سميمة كمفصكلة تحت
الظركؼ المعممية ،بعد تكزيعيا عمى كرات زجاجية فى اطباؽ بترل قطرىا 14سـ ،كذلؾ

باستخداـ نكعيف مف المقاح ،االكؿ قرص مف النمك الميسيميكمى لمفطر النامى عمى
الكسط الغذائى قطره  0.3سـ  ،كالمقاح الثاني مككف مف معمؽ جراثيـ الفطر المتحصؿ
عميو مف اكراؽ السخاب المصابة كالجافة كفؽ لما ذكره ( )11حيث كضعت فى ماء
لمدة ساعتيف عمى جياز اليزاز بمعدؿ  80لفة /دقيقة ،بعد تركيزىا باستخداـ جياز

الطرد المركزم تـ مشاىدة الجراثيـ كتحضير معمؽ تركيزه 6 10جرثكمة/مؿ ،عممية
الحقف بمعدؿ  20ميكركمؿ /كرقة ،ثـ حضنت االكراؽ المحقكنة عند درجة ح اررة الغرفة

حتى ظيكر االعراض عمييا.
دراسة المدى العوائمى لمفطر الممرض:

باستعماؿ جراثيـ الممرض تركيزه 10

6جرثكمة/مؿ تحت الظركؼ المعممية كالبيكت الزجاجية كاالحقمية ،عمى

اكراؽ 7

اصناؼ مف الزيتكف كىى (قيسى  ،جمكطى ،مارتزيال ،صنفيف إيطالي كصنفيف اسبانى

كصنفيف مف الياسميف البمدم (  Jasminum azoricnimك ،) J. officinaleتمت
عممية الحقف بعدة طرؽ شممت حقف االكراؽ المفصكلة بمعدؿ  10مكررات لكؿ معاممة،
كحضنت االكراؽ المكزعة فى اطباؽ بترل عمى كرات زجاجية لكؿ مف (المعاممة
كالشاىد) تحت ظركؼ معممية .كما تـ الحقف بمعمؽ جراثيـ الفطر ألكراؽ شتكؿ الزيتكف
اصناؼ(قيسى ،جمكطى كمارتزيال) النامية فى البيكت البالستيكية ،تحت ظركؼ رطكبة
عالية لمدة  24ساعة بتغطية االصص بكاسطة اكياس بالستيكية ،ك متابعة اعراض

المرض عمى النباتات المحقكنة فى كجكد نباتات معاممة بالماء المقطر المعقـ كشاىد.
أما تحت الظركؼ الحقمية فقد اجريت عممية الحقف بمعمؽ جراثيـ الفطر في حقكؿ كاقعة

بمنطقة اـ الصفصاؼ احد ضكاحي مدينة البيضاء ،باختيار  5اشجار لكؿ صنؼ
نباتي ،بحقف االكراؽ الحديثة (المستكل الثالث مف فرع الشجرة) عدد  10اكراؽ لمفرع
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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الكاقع فى الجية الشمالية مف الشجرة ،كبمعدؿ  3افرع /شجرة ،حيث غطيت االفرع
بأكياس بالستيكية لمدة  24ساعة ،كتمت متابعة االعراض لمدة شير 3 ،ك  6اشير
بعد الحقف ،طبقت التجربة مرتيف فى فصمى الخريؼ لسنة  2014كالربيع لسنة .2015

التحميل اإلحصائي :صممت تجارب ىذه الدراسة حسب تصميـ كاممة العشكائية ()RCD
 ،كتمت عممية التحميؿ اإلحصائي بكاسطة برنامج Minitab 13جدكؿ تحميؿ التبايف

( )ANOVAلممقارنة بيف متكسطات المعامالت باستخداـ اختبار ()LSDاقؿ فرؽ معنكم
عند مستكل احتمالية 0.05

النتائج
أعراض المرض

يبيف الشكؿ ( )1اعراض المرض عمى انصاؿ االكراؽ المجمكعة مف منطقة الغريقة لسنة
 ،2014عمى السطح العمكل لألكراؽ تظير بقع دائرية منتظمة بقطر يتراكح ما بيف -1

 4مـ ،محددة الحكاؼ محاطة بيالة صفراء ،بينما السطح السفمى تككف ىذه البقع قاتمة،

ينمك الفطر عمى كال جانبي الكرقة معطى لكف بنى الى رمادم اك زيتكني داكف ،تكفر
الجراثيـ عمى سطح السفمى بأعداد كبيره (تظير مغطاه بجراثيـ الفطر) تحت الظركؼ
الحقمية ،بأخذ القياسات عمى ىذه البقع سجؿ تبايف في عددىا حيث تراكحت ما بيف -1

 11بقعة/الكرقة ،كيصؿ متكسط قطرىا إلى  2.1مـ ،أما متكسط قطر اليالة صفراء

 0.7 ± 3.7مـ ،عند حساب مساحة البقع الى المساحة الكمية لمكرقة كصمت الى
(20.1جدكؿ .)1

اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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شكل ( .)1اعراض االصابة بمرض تبقع اكراؽ السخاب
جدول ( .)1متوسط قياسات االوراق والبقع المتكونة عليها

المكاصفات

الكرقة

البقعة

متكسط  ±الخطاء القياسي
طكؿ الكرقة (سـ)

0.969 ± 9.338

عرض الكرقة (سـ)

0.314 ±3.358

نسبة المساحة المصابة ()%

6.6 ± 20.1 – 0.2 ± 0.7

عدد البقع

11-1

قطر البقعة (مـ)

4±2.510.4

سمؾ البقعة (مـ)

0.66±0.54

قطر اليالة (مـ)

0.6 ±3.7

يظير الشكؿ ( )2تراكيب الفطر حيث شكىد تحت المجير ميسميكـ الفطر المقسـ (أ)،
كجراثيـ الفطر لكنيا بنى زيتكني  ،مككنة مف خمتيف كذات نياية ليبية لكؿ مف السطحيف
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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العمكل كالسفمى (ب ك ج) ،كما اعطت نتائج العزؿ مستعمرة فطرية نمكىا الميسيميكمى
كثيؼ ذات لكف زيتكني بنى ،اما مقمكب الطبؽ يعطى لكف بنى مع كجكد صبغة برتقالية

فاتحة(د) ،بالفحص المجيرم تـ مشاىدة ميسميكـ الفطر المقسـ مع كضكح في الجدر
العرضية (ق) ،كجراثيـ الفطر المشار الييا باألسيـ (ك).

شكل ( .)2مكاصفات الفطر الممرض أ-ج النراكيب المتحصؿ عمييا مف االكراؽ
المصابة ،د -ك مستعمرات الفطر الممرض كتراكيبو عمى الكسط الغذائى.

[ميسيميكـ مقسـ

(أ) ،جراثيـ ليبية داكنة مككف مف خميتيف (ب) ،جرثكمة نابتو (ج) تراكيب الفطر  Fusicladium phillyraeالمبيف

بالرسـ مصدرىا ( Schubertكاخركف  ،)2003الفطر المعزكؿ عمى بيئة  PDAالمحكره اليميف سطح العمكل لمطبؽ
كاليسار السطح السفمى(د) ،ميسميكـ الفطر كالجراثيـ (ق) ،جراثيـ الفطر ليبية الشكؿ مككنة مف خميتيف (ك)]

يتبيف مف القياسات بكاسطة جياز المجير الضكئى كالمكضحة بالجدكؿ ()2

أف

الييفات مقسـ بجدار عرضي كبمغ متكسط أقطارىا ( 0.4 ±2.6ميكركميتر) كأطكاؿ
الجراثيـ تراكحت ما بيف  8.41ك  10.94ميكركف (بمتكسط  0.9 ± 9.3ميكركميتر)،

بينما العرض ما بيف  3.82-2.97ميكركميتر (بمتكسط  0.3 ± 3.4ميكركميتر) ،ىذه
النتائج أكدت عمى أف الفطر ىك، Fusicladium phillyrae

ينتمي لمعائمة

 ، Dematiaceaeالتابعة لمفطريات الناقصة .Deuteromycetes

اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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جدول ( .)2مكاصفات كقياسات الفطر Fusicladium phillyrae
التراكيب

القياسات كالكصؼ

االعراض عمى النبات

مكاف االصابة

االكراؽ الحية

مظير االصابة

بقع

شكؿ البقعة

دائرية

قطر البقعة (مـ)

4-1

مستعمرة الفطر

الميسيميكـ

جراثيـ الفطر

المكف

السطح العمكل  :زيتكني بنى
السطح السفمى  :برتقالي

نكعو

مقسـ

قطر الييفا

 0.4±2.6ميكركميتر

كصؼ الحامؿ الككنيدل

مستقيـ غير متفرع

الشكؿ

بيضاكية

المكف

زيتكني بنى باىت

عدد الخاليا

2خمية /جرثكمة

طكؿ الجراثيـ

 0.9± 9.3ميكركميتر

العرض

 0.3± 3.4ميكركميتر

اشارت نتائج اختبار القدرة اإلمراضية عمى األكراؽ المعاممة بالفطر كما ىك مبيف
بالشكؿ ( )2الى ظيكر األعراض المميزة لممرض عمى شكؿ تبقعات في مكاضع الحقف،
فى حيف كانت نتائج اختبار المدل العكائمى :الى اف الفطر لـ يعطى ال اعراض عمى

اصناؼ الزيتكف كالياسميف تحت الظركؼ المعممية ،البيكت الزجاجية اك الحقؿ.

اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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شكل ( .)3ظيكر اعراض االصابة عمى اكراؽ السخاب المحقكنة.

أ  :بالمعمؽ الفطرل ب:

بقرص الفطر Fusicladium phillyrae

المناقشة:
اشارت نتائج الدراسة تسجيؿ مرض تبقع اكراؽ السخاب ،الذل تميزت اعراضو عمى
شكؿ تبقعات دائرية بنية منتظمة ذات حكاؼ داكنة عمى سطح العمكل لألكراؽ  ،بينما
عمى السطح السفمى تككف البقع قاتمة بسبب كجكد الجراثيـ الككنيدية ،يصؿ عددىا الى

 11بقعة عمى الكرقة الكاحدة ،كمتكسط قطرىا  2.1مـ ،بينما متكسط قطر اليالة
الصفراء المحيطة بيا  0.7 ± 3.7مـ ( ،)15( )14 ( ،)11كما تـ في ىذه الدراسة
تعريؼ الفطر الممرض المسئكؿ عف االصابة ،حيث بينت

نتائج العزؿ الى اف

المستعمرة التى تـ الحصكؿ عمييا ذات لكف زيتكني داكف  ،ىيفاتو مقسمو بجدار
عرضى كبمغ متكسط أقطارىا ( 0.4 ±2.6ميكركميتر).كما كاف متكسط أطكاؿ الجراثيـ

 0.9 ± 9.3ميكركميتر كعرضيا  0.3 ± 3.4ميكركميتر ،تتفؽ ىذه القياسات

معما

كصفو ( ،)20أما الصفات المكرفكلكجية لفطر Fusicladium phillyraeاف الفطر
يعطى مستعمرة تنمك عمى الكسط الغذائي ذات لكف لكف زيتكني الى بنى قاتـ ،كاف

الميسيميكـ الفطر يصؿ الى تحت الكيكتكؿ  ،كسجؿ تكاجده في الثغكر ،بحيث تكزع

الييفات عمى شكؿ تجمعات دائرية رخكة ،كيصؿ انتشار الييفات الى  9-6مـ ،تمتاز
بالحامؿ الككنيدل فردل اك مجمكعات صغيرة يخرج مف الخاليا العمكية لمثغكر ،كىذا
الحامؿ الككنيدل معتدؿ مستقيـ ،منثني قميال غير متفرع ،قطره 7-5 * 10-3
ميكركف ،كما بيف ايضا اف الفطر ينتج جراثيـ ككنيدية مختمؼ الشكؿ طكليا يتراكح ما

بيف  12-11ميكركميتر كالعرض  5.5 – 4ميكركميتر ،كما اظيرت نتائج تجربة
اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6
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 كلـ تظير عمى باقي، ،المدل العائمي اف ىذا الفطر متخصص عمى اكراؽ السخاب
 اال انو لـ تشير أم، ،)15( العائمة الزيتكنية أم اعراض عند حقنيا بالفطر الممرض

مف الدراسات الى اف ىذا المرض يطمؽ عمى تبقع عيف الطاككس مف خالؿ الدراسة
 كاالختالؼ بيف المسببات،سجؿ كجكد اختالؼ في االعراض المميزة ليذه التبقعات
 فقد سجؿ مرض تبقع عيف الطاككس، في مكاف االصابة عمى النبات العائؿ،المرضية
 بينما التبقع سجؿ فقط عمى، )11(  السيقاف كالثمار لشجرة الزيتكف،عمى االكراؽ الحية

 كبالتالي يمكف االشارة الى اف المسبب المعزكؿ متخصص اكراؽ،)20( االكراؽ الحية
.السخاب فقط ينجـ عنو اعراض التبقع

First record of Fusicladium phillyrae on the

Phillyrae leaves in Al-Jabal Al-Akhdar, Libya.
N. A. Mohamed and R. M. Soeil

Dept. of Plant Protection, Fac. Of Agriculture, Omer Al-Mukhtar
Univ.El-Beida, Libya.
Email: nwboshakoa@gmail.com

Abstract
The aim of this study was to identify the cause of the disease of
leaf spot from the region of Ghariga for 2014, which was isolated

from the infected leaves on the of modified dextrose agar (PDA).
The color of the colony was olive brown, with a thick mycelium
growth with a light orange color, The microscopic examination of
the divided hyphes, The average length (2.6 ± 0.4 μm), and the
conidiospores-shaped oval with the color of olive brown,

consisting of 2 cells / spore, with flame ends, average length of
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spores 9.3 ± 0.9 μm, while displaying an average of 3.4 ± 0.3
μm, In the treatment of fungus leaves separated by fungus,

the characteristic symptoms of the disease emerged, which proved

that the fungus Fusicladium phillyrae is the main cause of this
disease, No symptoms were given to the olive and jasmine leaves
that were tested under different conditions, confirming that it
specializes in the Phyllirea plant.
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