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 الملخص
. عزل وتعريف مسبب مرض تبقع ولفحة أوراق اليوكالبتوس  2020ومحمد الحبيب بن ادريس بن جامع.    ابوزخار، فرحات علي، اسالم بن فوزي اليانقي

(Harknessia eucalypti)  303-296(: 4)38 . مجلة وقاية النبات العربية،نموه مخبريا   فيفي ليبيا وتأثير درجة الحرارة . 
بأمراض تبقع ولفحات األوراق  Eucalyptus stricklandiiليبيا لتحديد مسبب إصابة أشجار  أجريت الدراسة في مشتل القرضابية إلنتاج الغابات بمنطقة سرت، 

% في جميع األشجار المختبرة وبشدة إصابة قدرها 100، حيث أوضحت نتائج تقدير نسبة إصابة األشجار إلى انتشار المرض بنسبة 2016خالل شهر آذار/مارس 
% في 80بنسبة    Harknessia eucalypti ى تكرار وجود فطر  نتائج العزل المجهرية إلوضحت  أ% على األوراق السفلى المختبرة. كما  30% على األوراق العليا و  10

س بأن الفطر ° 30و  25، 20نمو الفطر عند حرارة  في%. وبينت نتائج تأثير درجات الحرارة 20بنسبة  .Alternaria spجميع القطع النباتية المختبرة مرافقة للفطر 
ر و س. وعند اختبار القدرة االمراضية للفط°  40و 35توقف نمو الفطر عند حرارة    بينمامدة ستة أيام،    سم، على التوالي، في  1.3و    9،  9  قطرهاقد أنتج نموات بيضاء  

على   Harknessia eucalypti، اوضحت النتائج إمراضيه الفطر وظهور أعراض اإلصابة. ويعد هذا أول تسجيل للفطر  E. camaldulesisالمعزولة على أوراق النبات  
 ليبيا.أشجار اليوكالبتوس في 

 . Harknessia eucalypti ،Eucalyptus stricklandii: لفحة األوراق، أمراض فطرية،  كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة 
 

من األشجار دائمة الخضرة   .Eucalyptus spp اليوكالبتوس/الكينا يعد
(، ويضم هذا Brooker, 2000) Myrtaceaeسية تنتمي للعائلة األ
نوع، وتعد استراليا الموطن األصلي له )بدر،  600الجنس أكثر من 

األشجار زيت أيثيري طيار يمكن استخدامه (. يستخرج من هذه 2003
طبيا، كذلك تستطيع هذه الشجرة تدمير بيئات تكاثر بعوض المالريا 
الرطبة والمستنقعات بتجفيفها وقد نفذت في أستراليا لهذا الغرض. كما 
يمكن استعمال خشبها في مجاالت عديدة كتحضير العجينة الورقية  

خرون، آلفحم وغيرها )السويدي و وصناعة السيليلوز والخشب المعاكس وا
، 1900ليبيا في سنة إلى  (. أدخلت أنواع عديدة من هذه الشجرة2020

إال أن بعضها لم ينجح، وأفضل أنواع اليوكالبتوس التي ثبت نجاحها 
 وتكيفها مع الظروف البيئية المحلية من مناخ وتربة هما نوعي

E.camaldulensis و E. gomphocephala  ،(. 2009)الشقالف
لمختلف األجواء والترب فقد انتشرت زراعة  مته ءومالوبسبب سرعة نموه 

(. Gessesse & Teklu, 2011اليوكاليبتوس في العديد من أقطار العالم )
 

https://doi.org/10.22268/AJPP-38.4.296303 
 Arab Society for Plant Protectionالجمعية العربية لوقاية النبات   2020© 

عن   ا  في الظروف البيئية التي تختلف كثير   التكيفولألشجار المقدرة على  
باختالف نوعيات  ات األكثر جفافا  خاصة في البيئ ب موطنها األصلي و 

(. بلغت المساحة اإلجمالية لزراعة أشجار Hanks et al., 1995التربة )
هكتار وارتفعت عام  26,000حوالي  1965اليوكالبتوس في ليبيا عام 

هكتار في المشاريع الزراعية التابعة للدولة وضمت    75,000إلى    1972
 ، Eucalyptus bosistoana ،E. amplifolia األنواع التالية:

E. leucoxylon ،E. melliodora، E. occidentedis، 
E. sideroxylon ،E. platypus ،E. teretieornis ،E. torquata، 

E. camaldulensis ،E. rudis ،E. gomphocephala  
(FAO, 1979)  . 

في العديد من دول العالم للعديد من  تتعرض أشجار اليوكالبتوس
نوعا  ألمراض تبقع ولفحات  400األمراض النباتية حيث سجل أكثر من 

األمطار وزيادة  تسهم(. كما Crous et al., 1993في العالم ) وراق األ
 ,Hardiyantom & Tridasaنسبة الرطوبة في زيادة شدة اإلصابة )

  وراقأل على مدى واسع مرافقا   .Harkenessia sp(. وينتشر فطر2000
وقد سجل الفطر  (Sankaran et al., 1995)فرع عدة عوائل نباتية أو 
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Harknessia victoria النوع على أشجار  وراقالمسبب لمرض لفحة األ
E. pulverulenta  ( في استرالياBarber et al., 2003)فطر   . كما سجل

Harknessia hawaiiensis  النوعين علىE. grandis  
وفطر ، E. pilulansالنوع على  H. eucalyptiوالفطر ، E. robusta و

H. fumaginea على األنواع E. globulus ،E. grandis ،E. nitens، 
 ، E. globulus ،E. odoraatus على األنواع H. insuetaوالفطر 

E. scarbo  ،E. viminalis  ،    وفطرH. globosa    على نوعE. grandis  
داخل مشاتل إنتاج الغابات وعلى النباتات الصغيرة في العديد من دول 

  فريقياأ في جنوب  Harknessia molokainesisالعالم، والفطر 
(Crous & Rogers, 2001 ؛Crous et al., 1989b)  . 

مرافقُا   Harknessia fumaginea  ،H. hawaiiensis  ووجد الفطر
على البادرات   وراقوسبب مرض لفحة األستراليا أفي  E. pellitaلبذور 

 دور  ب مسببات األمراض النباتية    سهموت .  (Ciesla et al., 2010)الصغيرة  
أشجار الغابات عالميا  نتشار  اومع  لطبيعية  امهما  في تشكيل النظم البيئية  

 انتقلت معها مسببات األمراض المرتبطة بها وبالتالي فهي تعاني 
بشكل متزايد من تأثيراتها وقد تكون غير مهمة في موطنها األصلي 

(Treena & Michael, 2016) خرى أ . كما بينت دراسات 
(Crous et al., 2012b)  إصابة أنواع من اليوكالبتوس بمرض تبقع

، Harknessia fusiformis سببها أنواع مختلفة من الفطر منها وراقاأل
H. hawaiiensis ،H. rhabdosphaera ،H. globispora ، 
H. eucalyptorum على أشجار  وراقوتسبب أنواعه أمراض تبقع األ

 أوراقاليوكابتوس أو تظهر على شكل مترممات داخلية وخارجية على 
 angiospermaوأغصان العديد من العوائل التابعة لكاسيات البذور 

(Crous et al., 2012c). عائلة إلى  وينتمي الفطرHarknessiaceae 
ويتميز الطور الجنسي  ،Diaporthalesر االسكية، رتبة و التابعة للفط

 بنية اللون وأبواغ اسكية بنية اللون تحمل  Pycinidialلفطر بتكوين ل
 زوائد شفافة لها قاعدة متطاولة سريعة االنفصال عند نهاية قمتها

(Crous et al., 2012a) تظهر المسببات المرضية على مستوى الجنس .
والمناعية أو العزلة اختالفات في صفاتها المورفولوجية والحيوية  النوع  أو  

قدرتها اإلمراضية ومقاومتها للظروف البيئية الضارة تحت إلى  باإلضافة
تأثير اختالف الوسط المغذي ودرجات الحرارة والرطوبة والضوء وتركيز 

 ؛Amrita & Richa, 2014؛ 2010)الجالي، أيون الهيدروجين 
Zape et al., 2013)عوامل . كما ُتعد الحرارة والرطوبة النسبية من أهم ال

والتي تعتبر ضرورية للتكاثر  أبواغهار وانبات و نمو الفط فيلمؤثرة ا
 . (Verhoeff, 1980)النوعي وللتطفل على العائل 

عزل المسبب المرضي لمرض تبقع ولفحة إلى    هدفت هذه الدراسة
 Eucalypyus stricklandiiالنوع  الذي يصيب    أشجار اليوكالبتوس  أوراق 

 .نمو الفطر مخبريا   فيودراسة تأثير درجات الحرارة  

 مواد البحث وطرائقه  
 

 موقع الدراسة  
أجريت عمليات العزل من األشجار التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة  

وزارة الزراعة الليبية في مدينة سرت  ل  في مشتل القرضابية اإلنتاجي التابع
الجافة، حيث تمتد من دائرة والتي تعد ضمن المناطق الجافة وشبه 

، هكتارا   70شماال  وتبلغ مساحة المشتل  31.15إلى  30.23العرض 
بينما أجريت الدراسة المخبرية في مختبر قسم النبات بكلية العلوم في 

 جامعة الزنتان، ومختبر قسم النبات بكلية التربية في جامعة سرت. 
 

 الحقلي( )المسح  وراقتقصي انتشار مرض تبقع و لفحة األ
 E. stricklandiiعلى أشجار اليوكالبتوس    وراقتم تقصي مرض لفحة األ

 وزرعت مباشرة داخل  2001عام ستراليا أالتي جلبت بذورها من 
المشتل حيث لوحظ ظهور أعراض اإلصابة خالل شهر كانون 

النباتات حسب طريقة  صابة إوقدرت نسبة  2016ول/ديسمبر األ
Sharma & Mohanan (2007  .) 

 
 العزل والتشخيص 

سفل أو جلبت العينات التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة من أعلى 
األشجار من الجهة الشمالية والشرقية لألشجار وذلك بواقع ثالثة أغصان 

مختبر األحياء، إلى  ، ونقلتمن كل اتجاه بمعدل عشرة أشجار عشوائيا  
العزل حسب ما نشر سابقا  )حسون،  ى وجر كلية التربية، جامعة سرت، 

الغذائي أجاروز  المستنبت( على 2011؛ االسدي والسعدون، 2009
ر النامية على سطح شريحة  و . شخصت الفط(PDA)دكستروز البطاطا 

 المجهرطة  اكتوفينول وبوسالالزرق  أزجاجية مضافا  إليها قطرة من صبغة  
 Barnett and ؛1990البوني، الضوئي وتم االستعانة بعدة مراجع )

Hunter, 1972 ؛Crous et al., 1989a, 2019 ) لتعريف األجناس
الفطرية، واستخدم في الدراسة الشريحة الميكرومترية لقياس أبعاد االبواغ 

 (PDA)بيئة غذائية نقية إلى  وأطوال الزوائد ثم نقل الفطر األكثر تكرارا  
لزيادة دراسة صفات الكائن الممرض كما حسبت نسبة تردد األجناس  

 كما يلي: Akhtar et al. (2007)لمعادلة  الفطرية وفقا  
 

 نسبة تردد الجنس =
 عدد مستعمرات الجنس

 ×100 
 عدد المستعمرات الكلي

 

 كما يلي:   (Sharma & Mohanan, 2007)وقدرت نسبة إصابة النباتات  
 

 النسبة المئوية للنباتات المصابة =
nd 

 ×100 
N 

 

 العدد الكلي لألشجار المختبرة.  N=عدد األشجار المصابة، nd =حيث 
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 =0تي: حسب الدليل المرضي اآل وراقوقدرت شدة إصابة األ
من انسجة   %25-1= اإلصابة أتلفت  1سليمة وال توجد اصابة،    وراقاأل
= اإلصابة  3  ،وراقمن أنسجة األ  %50-26تلفت  أ= اإلصابة  2،  وراقاأل

 %100-76تلفت  أ= اإلصابة    4،  وراق من أنسجة األ  %75-51تلفت  أ
 وفقا   (Disease Severity). وحسبت شدة اإلصابة وراقمن أنسجة األ
 (. Townsend & Heuberger, 1943) للمعادلة التالية

 

النسبة المئوية 

 = لشدة اإلصابة

+.....   0×0عدد أوراق النباتات في الدرجة 

 4×4+ عدد أوراق النباتات في الدرجة 
 ×100 

مجموع أوراق النباتات المصابة × أعلى 

 دليل مرضي
 

  مخبريا   Harknessia eucalyptiاختبار القدرة اإلمراضية للفطر 
وبعمر   PDAالغذائي    المستنبتحضرت مزارع نقية للفطر المعزول على  

سليمة لم تظهر عليها أعراض اإلصابة من   أوراقأسبوع باإلضافة لثمانية  
بتاريخ  عمرها عشرة سنوات E. camaldulensisأشجار اليوكالبتوس 

بالماء إلزالة األتربة والغبار عليها، ومن  بعد غسلها جيدا   28/2/2016
 %70سطحيا بالكحول االيثيلي تركيز    طهرتثم جففت بورق الترشيح ثم  

الكحول ثار آلمدة ثالثة دقائق ومن ثم إعادة غسلها بالماء المعقم إلزالة 
، وراقوتجفيفها بورق الترشيح المعقم. عمل خدش سطحي على سطح األ

بوضع قرصين  وراقأخرى لم تخدش للمقارنة. لوثت أسطح األ أوراقو 
نامي عليها الفطر عمره   PDAمم من طرف المستعمرة الفطرية    5بقطر  

للورقة  (Cork borer)طة ثاقب من الفلين المعقم اأسبوع أخذت بوس
الواحدة. ولضمان اإلصابة غطيت القطع بقطعة قطنية مبللة بالماء المعقم 

الرطوبة وتم لفها بورق السيلوفان الالصق الشفاف وذلك لمنع لتوفير 
 هنفس الفطر  ب ا المعاملتين. أما معاملة الشاهد فقد لوثت بقرص  ت التبخر لكل

الغذائي فقط مع تغطيتها بالقطن المبلل والملفوفة بورق   المستنبتمن 
سم  12داخل أطباق بتري قطره  وراقالسيلوفان، ومن ثم وضعت األ

 عند أيام ورقة ترشيح مبللة بالماء وتركت لمدة أربعة  تحتوي على
 السيلوفان الالصق  أوراقس( ثم أزيلت ° 25–20حرارة الغرفة )

داخل األطباق وتم مالحظة تطور البقع كل يومين للتأكد   وراقوتركت األ
 ؛2008من حدوث اإلصابة وذلك حسب ما نشر سابقا  )شاكر، 

El-Meleigi et al., 1986 مع بعض التعديالت بما تالئم ظروف )
 التجربة.

 
النمو الشعاعي للفطر   فيدراسة تأثير درجات الحرارة المختلفة 

Harknessia eucalypti  الغذائية  المستنبتاتعلى 
 فير حيث تؤثر مباشرة و نمو وتكاثر الفط فيللحرارة تأثير كبير 

 المستنبت(. جهز 1990التفاعالت اإلنزيمية لعمليات االيض )البوني، 
 (Malt extract agar)ووسط آجار مستخلص الشعير  PDAالغذائي 

خالصة بذور الشعير المحلي صنف صفيت  غ 30والذي يتكون من 

 T-Baker Lab Chemicals, INDIAجار من انتاج شركة آ غ 15و
الغذائيين   المستنبتينتم تعقيم    .مل ماء مقطر  1000سكروز و    غ  20و   

 ولمدة  1.5وضغط جوي س ° 121أوال في جهاز التعقيم عند حرارة 
 500س وأضيف إليهما  °  40دقيقة وترك للتبريد الهوائي حتى درجة    20

لمنع نمو البكتيريا، ثم سكبت في   Amoxicillin  الحيوي المضاد  مغ من  
 سم، ولقح مركز كل طبق بقرص قطره  9أطباق بتري معقمة قطرها 

مأخوذة من طرف أيام سم من مستعمرة الفطر بعمر خمسة  0.5
المستعمرة. غلفت األطباق بشريط من البارافيلم وحضنت في الحاضنة 

س( ولمدة ستة ° 40 و 35 ،30، 25، 20عند درجات حرارية مختلفة )
وبخمسة مكررات. وبعد انتهاء فترة التحضين تم قياس النمو القطري أيام  

)سم( باستخدام مسطرة بالستيكية مرقمة في اتجاهين متعامدين وفي جميع 
(. كما 2011األطباق وحساب متوسط النمو العام )االسدي والسعدون، 

 : (Ababutain, 2013) التاليةحسبت نسبة نمو الفطر وفقا للمعادلة 
 

 = نموالنسبة 
 متوسط قطر مزرعة الفطر

 ×100 
 قطر الطبق المستخدم

 
 

   النتائج والمناقشة
 

 على اليوكاليبتوس  وراقعزل الفطر المسبب لمرض تبقع األ
في جميع القطع  Harknessia eucalyptiوجود فطر  بينت نتائج العزل

على الخصائص المورفولوجية للفطر وبنسبة تردد  المختبرة وذلك اعتمادا  
 وهو له . بعد أسبوع من عملية العزل وجد فطر مرافقا  %80إلى  وصلت

Alternaria sp.  وسرعان ما غطى هذا الفطر جميع %20بنسبة ،
على  Harknessia eucalyptiالقطع. ويعد هذا أول تسجيل للفطر 

 أشجار اليوكالبتوس في ليبيا.
 

 وراق اإلصابة ونسبة اإلصابة بمرض تبقع األ تقدير شدة
الكبيرة في السن المختبرة بشدة   وراقسجلت نتائج الكشف بإصابة األ

 وراقعلى األ %30العلوية وما نسبته  وراقعلى األ %10إصابة قدرها 
. %100السفلية. بينما سجلت نسبة إصابة األشجار المختبرة بنسبة 

قرب المشتل من البحر وبالتالي زيادة إلى  ارتفاع نسبة اإلصابة ى ويعز 
المحمولة في الهواء وفقا  األبواغكمية  فينسبة الرطوبة الجوية مما يؤثر  

مناطق ( بأن ارتفاع اإلصابة في الSellal et al., 2017) نشر سابقا  لما 
كمية اللقاح الفطري إلى    المنخفضة وانخفاضها في المناطق المرتفعة يعود

ويزيد كثافة كلما اقترب من مستوى سطح  رتفاع االالذي يقل كلما زاد 
 دور  ب العوامل البيئية مثل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة    تسهمالبحر. كما  

الفطر في الهواء لمسافات قصيرة او طويلة وتؤثر   أبواغهم في تفريق م
  (.Goncalves et al., 2010؛ Bennett, 2010)في إنباتها 
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 عراض اإلصابة أ
الكبيرة في السن على شكل  وراقعلى األ ظهرت أعراض اإلصابة حقليا  

تراوحت أبعادها   وراقبقع بنية غير منتظمة الشكل على السطح العلوي لأل
لفحات مع إلى  ، ثم زادت اتساعا  وتحولتمم 6.8–3.52في حدود 
اللون البني، وفي نهاية وراق إلى وتحول أنسجة األ  وراقاصفرار لأل

(، وهذا يتفق مع  1على سطح التربة )شكل  وراقاإلصابة تساقطت األ
  .Crous et alالتي وجدها  وراقأعراض اإلصابة وموت أنسجة األ 

 ،E. globulus، E. nitensفي إصابة أنواع اليوكالبتوس  (1993)
E. maidentii    بفطرHarknessia eucalypti   .في كثير من دول العالم

 Wingfield et؛  Crous et al., 1989b)مع دراسات أخرى  يتفق أيضا   و 

al., 1995)  بإصابة أشجار اليوكالبتوس بفطرH. globsa  في تشيلي
التي أشارت بأن الفطر سبب أعراض مميزة على شكل فريقيا أ وجنوب 

 .E ألنواع األشجار وراقموت أنسجة لونها بني فاتح على سطح األ

nitens ،E. maidenii ،E. globulus  النباتات  أوراقن الفطر يخترق أو
 عبر الصفيحة الوسطى للخلية النباتية.

 

 
 

  Harknessia eucalyptiأعراض مرض تبقع ولفحة األوراق . 1شكل 

 في ليبيا. Eucalyptus stricklandiiعلى أوراق نباتات اليوكالبتوس 
Figure 1. Leaf spots and blight disease symptoms associated 

with Harknessia eucalypti on Eucalyptus stricklandii in 

Libya. 

 

 وصف الفطر الممرض 
هيفات الفطر مقسمة ومتفرعة ولونها بني باهت ونمو الميسليوم داخلي. 

شفاف  بيض أبلون  PDA مستنبتتميزت المستعمرة الفطرية على سطح 
(. ينمو الفطر بسرعة حيث وصل قطر المستعمرة بعد  A-2رقيق )شكل  

 (Slimy)غروي مخاطي/و  صبح ناعما  أسم، و  9إلى  أسبوع من التلقيح
اللون األخضر الزيتوني بعد إلى    ثم تغير لونه من اللون األبيض الكريمي

وهذا يتفق مع  .يوما   16تقدمه في العمر وأصبحت له رائحة مميزة بعد 
 ،.Harknessia sp( عند وصفه لفطر 1993) .Crous et alا وجده م

كون  H. gibbosa( بأن الفطر 2007)  .Crous et alوكذلك أشار

وبشكل كثيف  ن ي أسبوعمستعمرات لونها ابيض كريمي في غضون 
الغذائي  المستنبتوميسليوم هوائي له رائحة حلوة تشبه الفاكهة على 

PDAإال انه بطيء  ا  . حيث كان معدل نمو الميسليوم الفطري سريع
ونما بصورة متساوية في جميع    PDAالغذائي  المسنبتعلى سطح    التبوغ

لبي السنتحاء  اإلومن النقطة المركزية على شكل دوائر بسبب  تجاهات  اال
ر وبكونها سالبة االنتحاء الكيمياوي. و للخيوط الفطرية التي تمتاز بها الفط

عن التركيز العالي للمواد المتراكمة، وكون بتعد اوزاد نمو الفطر كلما 
واغ ب كتلة من األ( D-2الفطر أجسام ثمرية مغمورة كروية الشكل )شكل 

(، B-2سود لها جدر ناعمة )شكل اللون األإلى  سكية لونها بني يميلاأل
تحمل زوائد شفافة طويلة عند قممها،  (ventricose)منتفخة الجوانب 

ستخدام ا( وب C–2مقسمة متفرعة )شكل  وكونت هيفاتنبات إحدث لها 
 تراوحت أطوالها في حدود   (Ocular micrometer)الشريحة الميكرومترية  

، بينما قدرت أبعاد األبواغ في حدود  ا  ميكرومتر  4–2.5×  10-20–4
 19×12بمتوسط قدره كرومتر ي م 13-15–12×  20-22–18

عند وصفه لفطر  Lee et al. (2004 )كره ذوهذا يتفق مع ما  ا  ميكرومتر 
Harknessia eucalypti( وفي بحث آخر .Crous et al., 1989a عند )

 اليوكالبتوس للنوعين أوراقر المسببة لتبقع ولفحة و دراسة الفط
E. nitens و E. globulus  والمتسبب عن الفطرH. eucalypti  حيث

بمتوسط قدره  ا  ميكرومتر  14-8 × 22-16سجل حجم أبواغ الفطر 
بأنها قترح او ميكرومتر  8.5، ومتوسط أطوال الزوائد ا  ميكرومتر  19×12

 Crous et al. (1993)ومع الدراسة التي قام بها . H. eucalypti للنوع
على أشجار اليوكالبتوس في جنوب    H. eucalyptiوجود فطر  إلى    أشاروا

بأنها متشابهة كدوا  أو ميكرومتر    22×12أفريقيا وكان متوسط حجم أبواغه  
 ، إال أن أحجام األبواغ وأطوال الزوائد H. eucalyptiومماثلة للفطر 

  H. eucalyptorumخاصة عند الفطر ب و  .Harknessia spللفطر 
 ليوكالبتوس المصابة تباينت بين األنواع المختلفة ألشجار ا قد

(Crous et al., 1993) من  نوعا   40. وتم حتى االن وصف أكثر من
Harknessia sp.  وسوق أشجار كاسيات البذور التي  أوراقعزلت من

ومميزاتها وتشابهت أبواغها بأنها بنية اللون شكالها أالف ت خاب تميزت 
جري دراسة ي . و (Crous et al., 2012c)تحتوي قاعدتها على زوائد طولية  

( بإحدى PCRالفطر بواسطة اختبار التفاعل المتسلسل للبوليمراز )
 المراكز المتخصصة في تونس. 

 

 بريا  تمخ Harknessia eucalyptiاختبار القدرة االمراضية لفطر 
  وراقظهرت أعراض العدوى الصناعية على األ -القابلية لإلصابة 

مشابهة لتلك التي شوهدت على األشجار المصابة على هيئة بقع على 
من العدوى على شكل نموات أيام في معاملة التلويث بعد ثمانية   وراقاأل

التي تم خدشها وحقنها بالفطر   وراقبيضاء اللون على السطح العلوي لأل 
في معاملة المقارنة   وراق(، وعدم ظهور الفطر على األCو    B–3)شكل  
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(. كون الفطر أجسام بيضاء كروية عديدة بارزة على سطح A-3)شكل 
من العدوى وهي عبارة عن أجسام ثمرية للفطر  ا  يوم 33بعد  وراقاأل

الفطر نتجها أالتي سكية األاألجسام الثمرية عتبار ا ( ويمكن F–3)شكل 
تراكيب يحافظ بها على حيويته تحت الظروف السيئة للبيئة الجافة كما 

(. 1998حمد،  أسكية )نتجت من هذه األجسام لقاحا أضافيا من األبواغ األ
وعزل المسبب المرضي من المعامالت الملوثة مرة ثانية وشخص الفطر 

نفسه الذي تم التلويث به، كما ظهرت   Harkenssia eucalyptiنه  أعلى  
ط سوداء كروية الشكل عند مركز النموات الفطرية وهي عبارة عن نق

 من العدوى. يوما   15األجسام الثمرية بعد 
 

  النمو الشعاعي للفطر  فيدراسة تأثير درجات الحرارة المختلفة 
Harknessia eucalypti 

( أن نمو الفطر قد تغير بتغيرات درجات الحرارة 1أشارت النتائج )جدول  
س ° 30 و 25، 20نموات بيضاء عند حرارة نتج أ حيث  المختلفة

أيام سم، على التوالي، في مدة ستة  1.3، 9، 9وبمعدالت نمو قدرها 
وكانت درجات الحرارة المثلى لنمو الفطر  PDAالغذائي  المستنبتعلى 
  كرت دراسة سابقةذالغذائي، حيث  المستنبتعلى  س° 25 و 20

(Bennett, 2010)  مهم  دور  ب  تسهمأن العوامل البيئية كدرجات الحرارة

 .الفطر في الهواء لمسافات قصيرة أو طويلة أبواغفي تفريق وانتشار 
فر الغذاء اعلى سطح صلب أو سائل بشرط تو  األبواغعندما تسقط هذه 

والرطوبة الالزمين فإنها تنمو أو تنبت على الفور. كما تؤثر درجات 
ر وإنتاج التراكيب التكاثرية وزيادة كمية اللقاح التي و نمو الفط فيالحرارة 
إن سبب  .(El-Gali, 2017؛  Ayyasamy & Baskaran, 2005)ينتجها  

 فعاليتهإلى  ترجع س° 35–20زيادة النمو الفطري في المدى الحراري 
قمة نشاطها عند الدرجة الحرارية المثلى إلى    الحيوية في النمو والتي تصل

ومن تم يسهل لها استغالل المصادر الغذائية في الوسط الغذائي وبناء 
الجزيئات الكبيرة في بناء كتلة الفطر، وهذا يتفق مع ما نشر سابقا  

سم عند حرارة  9( بأن الفطر قد نما بمعدل 2011)االسدي والسعدون، 
في نمو الفطر على  ا  بت ضعفس قد سب ° 30، وان حرارة س° 25

توقف    بينماسم    1.3حيث بلغ متوسط قطر نموه    PDAالغذائي    المستنبت
س، بينما لم ينمو الفطر في ° 40-35نمو الفطر عند درجات الحرارة 

إلى  عند درجات الحرارة المختبرة، وربما يرجع MEAالغذائي  المستنبت
ير المحلي صنف صفيت تأثير الفطر بالرقم الهيدروجيني لمستخلص الشع

 يونية لمكونات الوسط وعدم جاهزية األحماض الحالة األ  فيثر ذلك  أمما  
مينية والمغذيات األخرى في الوسط الستغاللها من قبل الفطر األ

(Danew & Klossek, 1989) .   
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

إنبات  (C) للفطر، األبواغ االسكية PDA ،(B)الغذائي  المستنبتعلى  ( نمو الفطرA).  Harknessia eucalyptiالصفات المظهرية لفطر  .2شكل 

 األجسام الثمرية للفطر. (D)الحظ هيفات الفطر(، ) األبواغ االسكية للفطر 
Figure 2. Morphological characteristics of Harknessia eucalypti. (A) growth of the fungus on PDA, (B) mature spores, (C) 

germinated ascospores (notice the mycelial growth), (D) globose pycnidial body of the fungus .  
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Harknessia eucalypti( .A )مراضية للفطر اثبات القدرة اإل .3شكل 

تطور أعراض اإلصابة وانتاج الفطر   (B  ،C  ،D  ،E  ،F)معاملة الشاهد،  

 لألجسام التمرية على سطح األوراق. 
Figure 3. Pathogencity test of Harknessia. Eucalypti. (A) 

control treatment, (B, C, D, E, F) development of infection 

symptoms and production of pycnedia on the upper leaf 

surface.   
 

( بأن نمو 2008وأوضحت العديد من الدراسات )العتيبي، 
 فير يقف عند الحموضة والقلوية المرتفعة بسبب تأثيرها و بعض الفط

يض. وهذا يتعارض مع الدراسة التي عمليات األ فيو النشاط اإلنزيمي 
( عند دراستهما لتأثير نمو الفطر 2001) Crous & Rogersقام بها 

Harknessia sp.   على الوسط الغذائي المحضر صناعيا MEA  في
نمو الفطر وتكوينه نموات إلى  س° 25 جنوب افريقيا عند درجة حرارة

اللون األخضر الزيتوني وأن جراثيم إلى  بيضاء باهتة مصفرة ثم تحولت
تكوين الزوائد الطويلة. وأشارت النتائج الفطر قد تشابهت في الشكل وفي  

أن النمو الخيط الفطري تغير بتغير درجات الحرارة المختلفة وسجلت 
 عند درجة الحرارة  أن النمو كان بطيئا   ،1البيانات المدونة في جدول 

( وبنسبة نمو س° 25-20س وازداد عند درجات الحرارة المثلى )° 30
خرون، آ دراسة أخرى )محمد و مع %. واتفقت هذه الدراسة 100قدرها 
 Fusarium oxysporumطر فضل درجة حرارة لنمو ف أ( بأن 2018

إلى   ، وقد عزي عدم نمو الفطر عند درجات الحرارة العاليةس°  25  كانت
تأثيرها على االنزيمات المسؤولة عن النمو والفعاليات الحيوية األخرى 
وفقدان الغشاء الخلوي لوظيفته الحيوية أو تحطيم المكونات السيتوبالزمية 

 . (de Marañón et al., 1999)وتحلل الخاليا 
 

النمو القطري ونسبة النمو الخضري   فيتأثير درجة الحرارة  .1 ولجد

 .PDAالغذائي  المستنبتللفطر على 

Table 1. Effect of temperature on growth diameter and 

mycelial growth rate on the PDA growth media.  
 

 الحرارة )°س( 
Temperature 

°C 

 )سم(  قطر النمو
Growth 

diameter (cm) 

 %  نسبة النمو
Growth rate 

(%) 

20 9.0 100 

25 9.0 100 

30 1.3 16.7 

35 0.0 0.0 

40 0.0 0.0 

 
 

Abstract 
 

Abouzkhar, F.A., I. Yangui and M.H. Ben Jamâa. 2020. Isolation and identification of the pathogen causing blight and 

spots on Eucalyptus spp. and the effect of temperature on the fungal pathogen in vitro growth. Arab Journal of Plant 

Protection, 38(4): 296-303. 
The study was conducted at Al-Qardabiya nursery for forest production in the Sirte region in Libya to determine the causal agents 

of Eucalyptus stricklandii trees infected with leaf blight and leaf spot diseases during March 2016, where the disease incidence reached 100% 

in all trees. Diseases severity observed was 10% on the upper and 30% on the lower leaves of the tested trees. Results of the microscopic 

isolation showed that Harknessia eucalypti pathogenic fungus was present in 80% of all the tested plant pieces, and was associated with 

Alternaria sp. in 20% of the tested samples. The results of the effect of temperature on the pathogen growth at three temperatures (20, 25, 30 

°C) where the fungus has produced a white mycelium with diameter growth of 9, 9 and 1.3 cm, respectively, in a six days period, and the 

fungal growth stopped completely at 35-40°C. The fungus pathogenicity was reproduced on the leaves of E. camaldulesis. This is the first 

report on the occurrence of Harkenssia eucalypti pathogenic fungus in Libya.   
Keywords: Fungal diseases, leaf blight, Eucalyptus stricklandii, Harknessia eucalypti. 
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