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 /الملخص 

الزيتون المزروعة حديثا بحقول منطقة سلوق، حيث تميز المرض شتول موت ل ببأستهدفت هذه الدراسه تعريف الفطر المس

، لتنتهى بالموت الكامل للشجيرات بنسب عالية، تساقط االوراق االفرع وموت اطراف ، ذبولالقاتل لهذه الغراس باعراض 

ما بين  الممتد وعند عمل مقطع عرضى سجل تلون بنى في االنسجة الوعائية، بينت نتائج الزيارات خالل الموسم الزراعى

 شتولقضى كليا على  م ان كمية المرض في حقول سلوق كان اعلى من المشاتل، حيث3192حتى خريف 3192شتاء 

-24بينما تراوحت فى مشاتل بنغازى ما بين  % 911م الى 3192 الزيتون المزروعة حديثاً لتصل نسبة االصابة في صيف

 ،في معامل امراض النباتاجريت عملية العزل للمسبب المرضى . %3.2 ± 23، أما متوسط شدة االصابة كانت 44%

من االجزاء النباتية لشجيرات الزيتون المصاب والتربة المحيطة  ، بأخذ عيناتالتابعة لكلية الزراعة ،قسم وقاية النباتب

لمناطق المدروسة، اكثر ترددا وظهور في ا Fusariumالفطر جنس  بالجذور، وايضا من التربة البور واظهرت النتائج ان

صنف  قل الزيتون المجذرةالرئيسى لمرض الموت الرجعى، بحقن عمسبب اللتحديد  القدرة االمراضيةوعند تطبيق اختبار 

 توصفالذى النباتات المحقونة،  iمنممرض ومسئول على االصابة ك oxysporum Fusariumفطر  ال عزلالشماللى، 

حيث تراوح طول الجراثيم الكونيدية الصغيرة والكبيرة ما تراكبيه الخضرية والتكاثرية تحت المجهر واخذ القياسات عليه 

 .لكل منهما على التوالى (m 4.2و  m 2.2و عرضها ) (m 21.1 - 34.2و m 94.1- 2.3بين )

 .الفيوزارمى، سلوقالذبول ، oxysporum Fusariumغراس الزيتون، فطر  :الدالةالكلمات 
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 / المقدمة

 التابعة L. Olea europaeaشجرة الزيتونتعتبر 

دائمة  من االشجار،  Oleaceaeالزيتونية  لعائلةل

متعددة الفوائد فهى ، وذات االنتشار العالمى الخضرة

الجيد  الى مردودها باإلضافةاالقتصادية والبيئية، 

بقية األشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية  المميز عنو

 خصائصامتالكها  ايضاالمنتشرة في المناطق الجافة، 

تعيش لعدة قرون، متحملة معمرة  شجرة فهى ،عديدة

حرارة ، درجات الصقيعال، جفافالك الظروف القاسية

يمكن زراعتها لذا نقص االمطار والملوحة،  ،عاليةال

بهدف الحد من التصحر، كما تساهم فى توفير الغذاء حيث 

إنتاج وتعد ثمار الزيتون غنية بالقيمة الغذائية العالية، 

أن  ويعتقد ،الزيت الذى له فوائد صحية وقائية وعالجية

ومنها انتقلت لهذه الشجرة، بالد الشام الموطن االصلى 

يتون في المرتبة تأتي شجرة الز، (9لباقي دول العالم )

األولى من بين جميع األشجار المثمرة من حيث المساحة 

 الثانية بعد أشجارالمرتبة وتحتل المزروعة في ليبيا 

النخيل من حيث العدد والتوسع المستمر في زراعتها، 

 211) 9123تاريخيا عدد أشجار الزيتون في ليبيا عام 

 ولكن باتساع مناطق زراعتها وزيادةألف شجرة(، 

مليون شجرة  7.1، 4.712االهتمام بها، أرتفع عددها إلى 

وقدرت المساحة المزروعة حاليا بحوالي  ،9172عام 

 وصلت الى عدد أشجار الزيتون، اما ( هكتار21.111)

مليون شجرة مثمرة " والباقي  7.4مليون شجرة منها  2" 

وتعد الدراسات على  .(2لم يدخل مرحلة اإلثمار )

فى المنطقة الشرقية من ليبيا قليلة، ففى أمراض الزيتون 

تم دراسة أهم األمراض التى  3114- 3112السنوات 

الغطاء النباتى  تصيب أشجار الزيتون الواقعة ضمن

لمنطقة الجبل األخضر، ولم يتم التطرق الى األمراض 

الفطرية على تلك االنواع البرية المدروسة، إال أن هذه 

للقلف يتسبب عنه تطويق  الدراسة أشارت إلى وجود موت

األفرع مؤديا إلى ظهور أعراض جفاف األفرع الصغيرة 

ولم يتم تحديد المسبب المرضى الناتجة عنه هذه 

من الجذور  (3111وآخرون ) العربىعزل ، األعراض

 (2)اوضح ، Fusariumليبيا  فىفي المنطقة الغربية 

بمشاتل  F.oxysporumتسجيل مرض الذبول فطر 

طريات الفمن بين ليبيا، في الزيتون بالمنطقة الغربية 

 و فطرهالزيتون لمرض الموت الرجعي  المسببه

F.oxysporum ( في 32( في مصر )93في تونس )

 قاتل رئيسىهذا المرض ( 92بالمغرب ) (32)ايران 

( 93)واشار، (23في الحقل) (2) لغراس الزيتون الحديثه

عن وتظهر اعراض المرض على الموت الرجعى الناتج 

عرض يعطى  شكل موت االفرع عند عمل مقطع

هذا المرض  مساحات بنية في منطقة االنسجة الوعائية.

تمتاز  ،F. oxysporum (91)الفطر  متسبب عن

كريمى اللونها ب PDAالنامية على بيئة  المسنة همستعمرات

 وينتج هوائى شفاف ميسليوم الفطر ،او اصفر باهت

لية خجراثيم الجنسية تشمل الجراثيم الكونيدية الصغيرة 

تنتج بكثرة تحت جميع الظروف، بيضوية، واحدة 

اسطوانية في سالسل قصيرة وهى الوحيدة التى داخل 

، و الجراثيم الكونيدية اوعية الخشبية للنبات المصاب

خاليا ذات اطراف مدببة ومنحية باتجاه كال  4-2الكبيرة 

-9دية والجراثيم الكالمي تنتشر على سطح النباتالطرفين 

خليه سميكة الجدر ذات الشكل المستدير طرفيا او بينيا  3

منتجة على مغروسة على الميسيليوم القديم 

monophialides  وفىsporodochia أما التراكيب ،

فالجراثيم الكونيدية  (21) ، (99الجنسية نادر مالحظتها )

ة بينما الجراثيم الكبيرة سريع الصغيرة فقيرة االنبات،

، باهت لونها  F. oxysporum مستعمرة ،(91 االنبات)

االيام االولى، وطول  2سم خالل  2.2ويصل نموها الى 

ميكروميتر وعرضها  23.3 -22.1الجراثيم الكبيرة 

ميكروميتر، وان عدد الجدر في هذه الجراثيم  2.1-2.3

هذه الدراسة  تاستهدف (31)جدار 7-2يتراوح ما بين 

اعراض  وتحديد المسبب المرضي الذى اعطىمعرفة 

 الزيتون. شتولالرجعى على الموت 
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 / طرائق ومواد البحث

شملت مواقع الدراسة منطقة سلوق،  موقع الدراسة:

ارتفاع  وعلىكم،  41حوالي  بنغازى الواقعة فى جنوب

 3192)شتاء  تمت الزيارة موسميم عن سطح البحر،  21

( لثالثة من الحقول في منطقة سلوق ومن 3192خريف  –

وتم تقدير كمية المرض  المشاتل في مدينة بنغازى،

للشجيرات الزيتون النامية في الحقل وللشتول المزروعة 

 نسبة  في اكياس بالستيكية، وذلك بحساب كل من: 

  (39) االصابة وفق المعادلة

=     100 ×
ددع االورراق المصابة  

لعددا الكلي لالوراق  
 

 االعراض على أما شدة االصابة فتم تقديرها اعتماد 

 نسبة 2-1 مقياس باستخدام نبات كل تقييم تم الهوائية

 (.29تنكرزها وفقا لمقياس ) او االوراق اصفرار

1  =1-9% ،9  =9- 22% ،3  =22-22%، 2 =

 النبات.  = موت 2و  911% -27

وطبقت معادلة شدة االصابة = ]مج )عدد النباتات في كل 

 \الدرجة االصابة(  Xدرجة من درجات مقياس المرض 

 اعلى درجة االصابة ([ X)عدد نباتات العينة كلها 

X911. 

شملت العينات المجموعة من الحقول جمع العينات : 

حديثة الزراعة على شجيرات عليها اعراض المرض، 

نباتات/حقل، كما جلبت التربة المحيطة بجذور  2بمعدل 

النبات و تربة الحقل البور بمعدل كيلوجرام لكل حقل. بناء 

ؤكد والتى ت على البيانات المتحصل عليها من المزراعين

 4على ان مصدر الشتول من مشاتل بنغازى، تم جلب 

اخذت العينات  شتول من كل مشتل، بمعدل ثالث مشاتل.

والتربة المحيطة  يوالجذر ين الخضرمن كال المجموعي

 بالجذور.

من  النباتية المجموعة العينات: عزل الفطر الممرض

حقول سلوق و مشاتل بنغازى ، تم التخلص من التربة 

العالقة بالجذور من خالل غسلها برفق تحت الماء 

الجارى، و الفصل بين المجموعين الخضرى والجذرى، 

سم، أما 9قطع بطول حيث قطعت الجذور الحديثة الى 

 غسلها المجموع الخضرى )االوراق ،السيقان والتاج( تم

واعيد  دقيقة لمدة %71 ثم عقمت بالكحول االيثيلى بالماء

 هاتجفيف وبعد المعقم ثالث مرات، المقطر بالماء غسلها

 جارا دكستروز بطاطس بيئة الى نقلت ترشيح اوراق على

(PDA )تربتومايسينالمضاد الحيوى اس اليها المضاف 

أما ايام. 7 لمدة م°32 حرارة درجة على تحضينها وتم

عزل في ال التخفيفات طريقة تاستخدم التربة عزل منال

 طةالمحي منطقةال من عينات بأخذ، وذلك  من عينات التربة

 و الحقلبالنامية  المتدهورة الزيتون لشتالت بالجذور

( رالبو الترب) المزروعة غير الحقل ترب او من المشتل،

 جافة التربة من جم 34 العينة وزن ،سم21-91عند عمق 

 خلطها وبعد المعقم، المقطر الماء من مل334 الى تضاف

 من سلسلة منها حضرت ،تجانسها حتى جيد بشكل

 ةالثالث التخفيفاتمن  مل9 توزيع وتم 2-91 حتى التخفيفات

بطاطس دكستروز اجار  يغذائ وسط سطح على االخيرة

 1.34 استربتوميسين حيوى مضاد اليه مضاف

 ،(سم 2.4 ) بالستيكية بترى اطباق في موزع لتر،/مليجم

 ندع ، وحضنت االطباقتخفيف لكل مكررات بمعدل ثالث

 فحص تم ايام 4 وبعد °م3± 34 حرارة حرارة درجة

 تمستعمرا علي للحصول النامية. الفطريه المستعمرات

 hyphal) ةالهيفي القمة بطريقة تنقيتها تم للفطريات، نقية

tip)، طباقا الىكل على حدا النمو الطرفى للهيفات  نقلب 

 دكستروز بطاطس بيئة الغذائى وسطجديدة تحتوى على ال

 .PDA أجار

 (29)( 32)؛ ذكره  لما وفقا :اختبار القدرة االمراضية

 العقلالعزل على  من عليها لمتحصلالفطريات حقن ب

قنية لت وفقا والمتحصل عليها اإلصابة من خاليةال المجذرة

 اتنبات 91 بمعدل( 3191 واخرون،Markakis ذكرها )

:  : طين رمل) خليط من مكونة معقمه مزروعة في تربة

 تحت وضعت الحقن(، وبعد 9: 2: 9بنسبة ) (بتموس
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 العدوى بالعزالت الفطريةتم  عاليه رطوبهظروف 

 بطريقتين:

 ملوثه ربهت في حقنها تم المعزوله الفطريات :تلويث التربة

 انامية عليهبيئة ال ،الفطريات كل على حدامن  %4بنسبة 

: 9بنسبة  ء)شعير : رمل : ما هذه الفطريات مكونة من

 االعراض متابعه، وتم فطر لكل اتنبات 91 بمعدل (،9:9

 معامله غير نبات وجود في المجذرة لعقللى اع المرض

  .(الشاهد)

 الجراثيم معلقحضر  :الفطرمعلق جراثيم المعاملة ب

 لطريقة لما وفقا الجذور حقن تم مل،/جرثومه 917 تركيزه

 وجود في المعلقفي  المجذرة العقل جذور بنقع ،(29)

لمدة  CMCكربوكسى ميثيل سليلوزب المعاملالصقة  مادة

 ربهت علي يحتوي اصيص الي نقلت العقل ثم ،دقيقة 21

 تحت النامية الشتول على األعراض متابعة تم، معقمه

النباتات المحقونة  بوضع الزجاجية، البيوت ظروف

 ظهور وعند ،مالئمةال ظروفال تحت ونباتات الشاهد

 وفحص الى المعمل النباتات نقل تم الموت اعراض

 كل تقييم تم الهوائية االعراض على الجذور، واعتماد

 او االوراق اصفرار نسبة 2-1 مقياس باستخدام نبات

، %22-22= 3، %22-9= 9،  %9-1= 1تنكرزها )

 الىالمنقولة  .النباتات = موت النبات(2، 27-911%= 2

 الى نقلت عقمت سطحيا ثمو هاجذور تغسل المعمل

 م°32 على وحضنت ،الغذائى وسط على تحتوى اقباط

 .ايام 2 لمدة

زولة المع الفطريات لتعريف :المعزولة تعريف الفطريات

 خذاب ،المعداه والتى اعطت االعراض المرضيةمن الشتول 

 المجهر تحت عليها والكشف المستعمرات هذه من جزء

 ا 21 و 31 تكبير قوة عند Olympus المجهر باستخدام

x))، سببالم تعريفتم  التشخيصية صفات الي استنادا 

 التعرف تم المعزول الفطر خصائص على بناء المرضى

 وصف مثل الخضرية التراكيبو المستعمرة شكل على

 يبالتراك مواصفات باخذ وكذلك سمكه وقياس الميسليوم

 لونها خالياها، عدد نوعها،) الجراثيم مثل التكاثرية

 واخذ (22) (33) (92) (99)( 91) :وفقا لكل من( وشكلها

 ،وسمكها (m) الجراثيم طول مثل عليها القياسات

بالمراجع  االستعانة تم Fusarium الفطر ولتعريف

 (.21()99)متخصصة 

 

 /النتائج 

االعراض الرئيسية المميزة للمرض الذى ادى الى موت 

على شتول و شجيرات الزيتون، حيث يظهر المرض 

 (االغصان) االفرع جفاف شكل على المجموع الخضرى

 واالفرع والساق في الجذور عرضي مقطع عمل عند

 ونتل ظهر في الشكل مبين هو كما والثانوية الرئيسية

 اداالسود الى المائل البني الداكن بالون الخشبيه اوعيه

 ةمحدد غير بمساحات هالل شكل على او كامل شبه بشكل

 على يالحظ كما ، الناقلة وخاصة في االوعية االصابة ،

الداخل،و  الى االوراق والتفاف اعلى من جفاف الفرع

ومع يا طول وملتف فاتح البنى اللون الى االوراق لون تغير

عند عمل مقطع عارية، و شبه االفرع لتصبح تساقطها،

تلون االوعيه الخشبيه باللون سجل عرضي في الجذر 

 مع انخفاض فى البني علي شكل حلقه كامله او شكل هالل

عددها فى الشتلة المصابة نتيجة تساقطها، عند فحص 

االجزاء النباتية لكال المجموعين الخضرى والجذرى 

االنسجة الوعائية باللون البنى مع  سجل تلون لمنطقة

اعراض ذبول و موت ابتداء من قمة النبات لتنتهى بموت 

 (.9)شكل  الكامل

 اعراض مع تسجيل المرض تم في هذه الدراسة حصر 

 المشاتل المستهدف في من المجموعه النباتات علي الموت

تشير نتائج الزيارة الميدانية لحقول منطقة سلوق بنغازي، 

مرض نجم عنها موت شجيرات د اعراض الى وجو

( أن المرض قضى كليا 9ويتضح من الجدول ) ،الزيتون

وسبب في اقتالع كل النباتات المزروعة والتى ظهرت 

حيث  %911عليها نسبة االصابة في فصل الصيف 

وكانت النباتات سجلت االعراض على كل الشجيرات 

 .روسةالمدالمتبقية في حالة موت لحقول الزيتون الثالثة 
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 ازىمشاتل بنغفى وشدة االصابة نسبة االصابة سجلت ان 

لت وص كانت اعلى كمية مرض سجلت في فصل الصيف

 .%24الى 

 

 

 

  

أ: غراس الزيتون ) المجموعين الخضرى والجذرى لنباتات الزيتونعلى  الموت الرجعىأعراض مرض  :(0شكل )

 (لشتول الزيتونالنباتية  جزاءألب: اعراض الموت على ا، المجموعة من حقول سلوق

 

 ىبنغاز و لمشاتل لحقول سلوق الميدانية زياراتال خالل الزيتون غراس موت لمرض وشدتها االصابة نسبة :(0) جدول

 زيتون شتولعلى كمية المرض 

 (%) نامية في مشاتل بنغازي

نسبة االصابة وشدتها على 

شجيرات زيتون نامية في حقول 

 سلوق )% (
مواسم 

 اتزيارال

 نسبة االصابة شدة االصابة
شدة 

 االصابة
 نسبة االصابة

 8102شتاء  24 21 24 22

 8102ربيع  24 14 24 23

24 44 911 911 
صيف 

8102 

22 41 - - 
خريف 

8102 

 لموتها الموسم السابق دالة على ان الحقول خالية من الشجيرات -
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العزل اجريت عملية :  عزل وتعريف المسبب المرضى

 حقول من المعمل الى وصلت التى العينات فحص بعد

-3192 فترة الدراسة )خالل  سلوق ومشاتل بنغازى

 والجذرى التى الخضرى ينالمجموع لكال(،  3192

االصابة والتربة المحيطة بالجذور  اعراض عليها ظهرت

( أن الفطريات التى 3يتضح من الشكل )، او التربة البور

تم حصرها في اربعة  من العزل، والتىتم الحصول عليها 

اجناس فطرية لكال موقعى الدراسة، وهى على التوالى 

، ومن الشكل ايضا يتبين أن الفطر Fusariumجنس 

Fusarium  يوضح  .%22اعطى اعلى نسبة تردد بلغت

أن تردد الفطريات المعزولة من مشاتل بنغازى الشكل 

كانت اعلى من المتحصل عليها من حقول سلوق، ويظهر 

 Alternaria و جنس Fusariumذلك في كال من جنس 

و  %49اعطت اعلى تردد في المشاتل بنسبة وصلت الى 

اال ان هذه النسبة ارتفعت في  التوالى،لكليهما على  92%

تل بنغازى حيث بلغ نسبة العينات المجموعة من مشا

، ويالحظ من النتائج ان %27.2تكرار الفطريات الى 

نسبة تكرار الفطريات على جذور المشاتل كانت اعلى 

مقارنة بجذور النباتات النامية في الحقول حيث وصلت 

. والجدير بالمالحظة من الجدول هو عزل %92.2الى 

الفطريات من اوراق الشتول المجموعة من مشاتل 

نغازى والتى ال تظهر عليها اعراض الموت الرجعى ب

بوضوح مقارنة بالنباتات التى تم جلبها من حقول سلوق 

  والتى غالبا كانت عارية من االوراق.

 

 

 المستهدفة الدراسة مواقع في المعزولة الفطرية االجناس تردد نسبة (:8)  شكل

 

 

( أن 2الشكل ) نتائج بينت: االمراضية القدرة اختبار

عزلة فطرية تابعة  37لعدد  االمراضية القدرة اختبارات

صنف الشماللى،  المجذرة العقل على Fusariumلجنس 

 2Fusarium spالفطر ) بينت ان نتائج االختبار وكانت

(F  اعطت اعراض على العقل  يوم من الحقن 24بعد

 نتائج اعطىحيث ظهرت عليها موت بعد تساقط اوراقها، 

 المحقونة العقل في %911 الى وصلت موت بنسبة

 مع الرجعي الموت اعراض عليها بالفطر، حيث ظهر

 االجزاء في عرضي مقطع عمل االوراق وعند سقوط

 الناقلة، االنسجة بمنطقة البني التلون اعراض سجل النباتيه

 2مؤديا الى موت النبات، وتركت باقى المعامالت حتى 

 عرض اى فطريةعزلة  32 اشهر بعد الحقن ، فلم تعطى

وعند عمل مقطع في النبات لم  المختبرة، النباتات على

 النبات في واضحة االعراض هذه وكانت يظهر اى تلون

 بالشاهد مقارنة 2Fusarium sp (F)بالفطر المعاملة

0
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 ظهري لم والتى فقط، بالماء معاملة او( فقط شعير بيئة)

  .اعراض اى عليها

 

 

 

 على صنف الشماللى Fusarium نتائج اختبارات القدرة االمراضية لعزالت فطر (:2الشكل )

 موجبة القدرة االمراضيةب: نباتات  سالبة القدرة االمراضيةأ: نباتات 

 

( أن 2يظهر من الشكل ) :المرضى المسبب تعريف 

الذى اعطى قدرة امراضية وتم الحصول  مستعمرة الفطر

ريع س الفطر نموعليه ثانيا من العقل المجذرة المحقونة ان 

المستعمرة لون  ، معطية PDAعلى الوسط الغذائى 

 على االجار، وعند فحص ال ينتج صبغة ،كريمى ابيض

 ميسيليوم الفطر التراكيب الخضرية تحت المجهر فان

م جراثيال، الشفافة نوعين من الجراثيم، وسجلت مقسم

تها، وفرب البيضاوية الشكل التى تتميز الكونيدية الصغيرة

جراثيم الكونيدية الو، 9-1تتراوح عدد خالياها ما بين 

ير، بعدد كب الهاللية الشكل والتى كانت متوفرة الكبيرة

سجلت اقصى  (3جدول ) الجراثيموعند اخذ القياسات 

ميكروميتر لكال النوعين من الجراثيم  21.1و  94.1طول 

 4و  2على التوالى، بينما تراوح عرض كل منهما 

هو و تعريف الفطر المعزول، وتم ميكرميتر على التوالى

الممرض المسئول على االصابة على غراس الزيتون 

 Fusarium على انه فطر وظهور الموت عليها

oxysporum . 

 

 

 Fusarium oxysporium التراكيب الخضرية والتكاثرية لفطر :(2شكل )
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 .أيام 2لمدة PDA الغذائى الوسط علي المعزول Fusarium oxysporium لفطرقياسات ومواصفات  .(8) جدول          

 الشكل اللون التراكيب
 عدد

 الخاليا

 لقياسات

 العرض

µm 

 الطول

µm  

 ابيض الى ابيض المستعمرة

  كريمي

- - - - 

 - - - مقسم - الميسليوم

 االجراثيم

( صغيرة كونيدية ) 

 1..0- 8.8 2.2 0 بيضاوية شفافة

 االجراثيم

( كبيرة كونيدية  ) 

 21.3 - 2..8 2.. 2-8 هالليه شفافة

 

 

 / المناقشة

مرض ب وجود االصابة الىالزيارات الميدانية  تشير نتائج

كان مصدر  ، حيثمنطقة سلوقحقول في الموت الرجعى 

لذا  ،هى شتول متحصل عليها من مشاتل بنغازى هانباتات

ح من الضرورى التأكيد على ان هذه المشاتل هى اص

ولهذا السبب ادخلت هذه  مصدر العدوى او عدمها،

انتشار هذا المرض سبب  المشاتل ضمن الدارسة، لتحديد

من وحديثا، زراعة الزيتون اليها  تفي الحقول التى ادخل

في  موت االشجار عاليةكمية  تسجلخالل الزيارت 

في  %911حيث بلغت نسبة االصابة  ،مواقع الدراسة

وتم اقتالع جميع االشجار في الحقول  ،3192صيف 

ختالف في توزيع الى هذا اال (32) اشار وقد المختارة،

المرض حسب المواقع جمع العينات )الحقول و المشاتل(، 

لبيئية الى العوامل ااالرتفاع في االصابة  فسر و

قاح كثافة الل : نوع التربة، رطوبة التربة،منهاوالمناخية، 

 ليات الزراعية، االصناف المزروعةالممرض، العم

حيث وجد ان الغراس المزروعة حديثا  وعمر النبات،

اكثر حساسية مقارنة بالنباتات المسنة، هذا التفسير يؤكد 

سة روالمدما تم الحصول عليه من نتائج نظرا الن النباتات 

 كانت حديثة الزراعة في الحقل . 

شدة االصابه في الحقل مقارنه  ما تفسير اسباب زيادةأ

تختلف حسب أن مقاومة المرض  (29)بالمشاتل فقد ذكر 

طبيعة الصنف وعمره وتعد االشجار حساسة حتى عمر 

الى توفر العناية االختالف هذا سبب وعزى  ،سنة 93

ظهور اعراض  الى تأخر في المشاتل مما يؤدىالكافية 

توجد  و بشكل منتظم، الرىالمرض، فالمشاتل يتوفر بها 

اشجار الزيتون  ، النعالقة ايجابية بين الرى والمرض

الي الري علي فترات متقاربة وذلك خالل  تحتاجالصغيرة 

وبعد ذلك يمكنها تحمل  ،ثالث سنوات الولي من زراعتها

االعراض مرض  (93( و)2) فسر .قلة الري الي حد كبير

نتيجة تواجد الفطر الممرض فى الذبول الفيوزارمى 

 مسبب للنبات ذبول ينجم( االوعية الناقلة )انسجة الخشب

عنه ضعف االوراق وتساقطها، االعراض على الجذور 

على شكل تلون في اوعية الخشب للجذور والساق ذات 

، اجناس فطرية 2تم في هذه الدراسة عزل  .لون بنى داكن

، Fusarium  ،Alternaria  ،Rhizctonia وهى

وايضا جنس اخر لم يتم التعرف عليه لعدم اكتمال تراكيبه 

وقد عزل هذا الفطر من حقول ومشاتل من التكاثرية، 

عدد من الفطريات متمثلة في  (32) محافظات مصرية

 F.oxysporum من بينها Fusariumانواع من جنس 
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ثه اس الحديعليه موت للغريترتب  واكد على ان هذا الفطر

 Sclerotinia فطر ونقص االنتاج، كما عزل كل من

من النباتات الزيتون  ،Alternaria alternata فطرو

 المصابة.

عزلة مختلفة  37تم الحصول على عدد وفى هذه الدراسة  

 ، Fusarium في شكل مستعمراتها الفطرية تابعة لجنس

وتتفق هذه  F.oxysporum اما االكثر تكرار فكان الفطر

الذى اكد على أن اال نواع  (97)النتائج مع ما ذكره 

هي اكثر تكرار في  Fusariumالفطريه التابعة لجنس 

( 2وايضا اكد ) حقول الزيتون ومرتبط بالنبات والتربه،

للغراس  القاتل الرئيسى F.oxysporumعلى ان الفطر 

مصاحبة نوع فطرى  33على  (92) تعرفكما ، الحديثه

ها من بينالمغرب، في عدة مناطق بللزيتون في مشاتل 

كما عزل  F.oxysporum مثل Fusariumمنانواع 

ومن بين الفطريات التى ،  Alternaria alternataفطر

كان فطر  عزلت من التربة البور غير المزروعة بالزيتون

Rhizoctonia  ولم تسجل هذه الدراسة ارتباطه بهذه ،

اشار  (91) من ان بالرغم ،حقل او المشتلالشجيرة في ال

كما ، على موت شجيرات الزيتونوممرض اليه على انه 

بهذه المنطقة الى مالئمة العوامل هذا الفطر يعود وجود 

- 32 حيث تتراوح متوسط درجة الحرارةه البيئة لنشاط

ويتفق هذا التفسير مع كل  م شتاءً ° 91-92صيفا و م° 32

اعطى  اختبار القدرة االمراضيةعند  (.91)و  (2) من

و تتفق هذه  %911الفطر الممرض نسبة اصابة وصلت 

الذين اكدوا  (31)( 32( )92) (1) النتائج مع ما ذكره

غراس الزيتون الى قتل على ان هذا الفطر يؤدى 

قوة الممرض وحدوث ، ووفقا للمراجع فان المصابة

الى االنزيمات المنتجة بواسطة الفطر ترجع االصابة 

 Pectinوالتى شملت كل من: االنزيم محلل البكتين 

methylesterase وانزيمCellulase (MacHard 

 Beckman،9129 )polygalacturonaes (7)و

( Roncero ،9112و  Pietro)  Pectate lyaseوانزيم

 Chitin synthase (، انزيم92) Xylanaseانزيم 

كذلك انتاج السموم ، Lipase (37)انتاج انزيم(، 32)

كما  (91)المتمثلة في حمض الفيوزاريك  (34)  الفطرية

يمتلك الفطر الممرض مواد السامة التى يفرزها وهى 

تختلف من حيث نوع السم المنتج وكميته، انتاج االنزيمات 

المحللة للجدر خاليا العائل، السموم التى تؤدى الى قتل 

 ضيةاالمراالعزل والقدرة خالل نتائج من . باتيةالخاليا الن

ى أنه علعلى صفاته الشكلية  اً بناءو الفطر الممرض ُعرف

 وتتفق هذه النتائج مع Fusarium oxysporumفطر ال

وان فرضية ان ناقل هذا الفطر هى الشتول ، (31) (23)

المصادر  الذى اكد على انها من (4) تتفق مع ما اشار اليه

لنقل هذا الفطر هي المشاتل خاصة تحت ظروف  الرئيسية

ان هذا الفطر يحمل  (32) ، في حين بينحرارة عاليه 

بالتربة ويسبب امراض للنبات مما ينجم عنها خسائر 

كما يمتلك  اقتصادية فادحة وعلى مدى عوائلى واسع،

القدرة على انتاج السموم الفطرية التى تلعب دور في زيادة 

  شدة المرض.

واقع في مالذبول الوعائي تسجيل مرض اكد النتائج على 

من اصعب  على ان هذا المرض(2)الدراسة، وقد اكد 

 حاوجود كمية لق النباتية وعزى االسباب الى االمراض

ودخول الممرض الى داخل االنسجة النباتية النه بسيطة 

له القدرة على النمو واالنتشار بشكل سريع، ايضا له 

 ، باالضافة الى انالبقاء حى كمترمم في التربة ةخاصي

يمتلك العديد من الخصائص منها المقدرة الفطر الممرض 

 على العمليات الحيوية في التى تؤثرعلى انتاج السموم 

ى الت االنزيمات المحللةو، يهالنبات تمنع دخول الماء ال

اجمتها عند مهتقوم بدور في تحطيم الجدار الخلوى النباتى 

رعة سمما يساعد في الجذور الحديثة قشرة  مخترقا فطربال

فطر الناجم عن  الذبول . ومرضاالنتشار والتغلغل بداخلها

F.oxysporum  ي للسموم التي لها تاثير عل بإنتاجهيتميز

والذي يشارك في معقد الذبول وينجم عنه  النبات الزيتون

نشاطات االنزيمات المنتجه بواسطة فطر  اعراض الذبول

F.oxysporum . 
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ان المرض المسجل في هذه نستنتج من هذه الدراسة  

 عراضهميز بايتالدراسة هو مرض الموت الرجعى الذى 

ول اصفرار، ذب وتتمثل فى الظاهرة على الغراس المصابة

الخضرى، تلون االوراق باللون البنى، للمجموع  جزئى

ان فطر  .موت اطراف الفروع ، موت النبات

Fusarium oxysporum  اعطى اعلى تكرار، وتم

على انه الفطر المسئول على االصابة بموت  تعريفه

)غير النتائج خلو التربة البور أوضحت .الغراس

المتحصل عليها منطقة سلوق من  المزروعة بالزيتون(

الى الحقل  هلادخأ تم ، وان هذا الممرضالفطر الممرض

على ان اكدت الدراسة  .من الفطريات القاطنةوليس 

ة تزايد كمي .المشاتل من المصادر الرئيسية لهذا المرض

المرض في الحقل خالل المواسم حيث كانت اعلى كمية 

سجلت في فصل الصيف حيث وصلت درجة الحرارة الى 

سجلت الدراسة تباين في كمية المرض ، م º 32متوسط 

في حقول منطقة سلوق اعلى من مشاتل بنغازى لتباين 

عد ت .ة والعوامل الزراعية لكال الموقعينالظروف البيئي

فيما يتعلق باالمراض  من اوائل ما تم دراستههذه الدراسة 

من ة منطقة الشرقيالالنباتية والفطريه علي الزيتون في 

 على الوعائىالذبول  تسجيل لمرضل او ليبيا، وهى

صح البحاث بضرورة نن .منطقةالفي غراس الزيتون 

زراعة الشتول مجهولة  توعية المزارعين بخطورة

ة منتج التركيز على انشاء مشاتل الزيتون، و المصدر

  .لنباتات خالية من االمراض
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Abstract \  

The dieback disease on olive seedling (Olea europaea L.) in suluq 

Region – Libya. 
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Abstract 

All olive Trees Which were planted in Three field at sulug Region Mortality within three 

years of planting the symptoms of disease was wilting, die back of branches leaves 

defoliation and finals death Trees young in particular some of these olive trees were 

established using Seedlings from three nurseries at Benghazi Region. The goal of this study 

is to identify the fungus causing the death of olive tree, the study cover period of almost a 

year starting from winter 2013 to fall 2014, the results indicated that the incident of disease 

in Benghazi nurseries was about 45-55% and all of the these seedligs that from Benghazi 

were dead by the end of summery 2014. Samples were taken from plant tissue soil 

surrounding the roots and from fallow soil of field and nurseries, isolation of disease causing 

fungus was carried out on laboratory of plant protection department, of faculty of Agriculture 

at Elbiada city. We obtained total of 43 fungus colonies, 14 from olive field at suluq Region 

and 29 from olive seedlings from Benghazi nurseries, All fungus belong to 4 genera. Genus 

Fusarium was the one which caused the highest infection, it was found in 63%of the infected 

parts of seedlings and these, we obtained 27 isolates belongs to this genus. Microscopic 

examination showed variation in colonies description and fungus special structure. Genus 

Alternaria, out of 7 isolates from seedlings leaves. Fusarium sp (F8)and Fusarium sp(F3) 

make the highest frequency (7 and 14%) respectively. Pathogenic test was applied by 

injection of 27 clean seedlings rooted cutting that were rooted under laboratory, Microscopic 

examination and description measurement of reproduction vegetation structures confirmed 

that fungus which caused the infection was Fusarium oxysporum . measurement of small and 

large conidial spore ranged from (8.2-15.0 m and 25.4-30.9 m) and the width range from 

(3.3-5.4 m) respectively. 

Keywords: Olive, Dieback, Fusarium oxysporum, Suluq region. 

 

                                                           


