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Abstract: 

           Root Rot disease is one of important disease which caused great damage for Pinus brutia and 

was very clear  the field Survey of Mosul nurseries,3 nurseris in AL-Faisalih location, 3 nurseris in 

Muthanna, 1 nurseris in AL-Mohandiseen location and Nineveh Horticulture station, this was through 

October and December of  2017 and February , April , June and August of 2018.fungi were recorded 

like Fusarium solani  Mart Insulalation  ratia 27.80% ,Macrophomina phaseolina Tassi Goid 

Insulalation  ratia 18.76% and Rhzoctonia solani Khun Insulalation  ratia 16.48% which Isolated from 

Pinus brutia Seedling .Pathogenicity tests Results showed Fusarium poae was had high pathogenicity 

87.5% Pinus brutia  seedling and the fungus was very effective at growth characteristics.     

The study of Eucalyptus camaldulnsis  leaves Extracts effect at the growth of  Isolated fungi growth 

inhibition and for all studying concentration as a compartment with aqueous extracted especially leaves 

Alcoholic extracts Rhizoctonia solani was morally effect by aqueous leaves extracted.                                                                                     

Keywords: Pinus, root rot, Fungi, Extracts, Eucalyptus. 

 

  Eucalyptus camaldulensis  Dehnتأثير المستخلص المائي والكحولي ألوراق أشجار اليوكالبتوس 
 مختبريا   Pinus brutia Tenفي نمو فطريات تعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي 
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 الخالصة 

وقد ظهر ذلك جليًا في    Pinus brutiaيعد مرض تعفن الجذور من االمراض التي تسبب أضرارًا بالغة لشتالت الصنوبر البروتي  
مشاتل الغابات الخاصة في الموصل وذلك لثالث مشاتل في منطقة الفيصلية وثالث مشاتل في منطقة المثنى ومشتل في منطقة  

خالل المسح الحقلي الذي أجري في تلك المشاتل وخالل شهر تشرين االول وشهر كانون    المهندسين فضاًل عن محطة بستنة نينوى 
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بنسبة solani  Mart    Fusariumت  الفطرياوتم تسجيل   2018واالشهر شباط ونيسان وحزيران وأب في عام  2017االول في عام  
 Khun  Rhizoctonia solani  % 18.76بنسبة بلغت    Macrophomina   phaseolina Tassi Goid      %27.80بلغت  

. وأظهرت نتائج القدرة اإلمراضية للفطريات    Pinus brutiaالبروتي  %   كمسببات لتعفن جذور شتالت الصنوبر  16.48بنسبة بلغت  
لشتالت الصنوبر البروتي كذلك أحدث الفطر تأثيرًا  %81.25بأعلى نسبة إصابة بلغت   Fusarium solaniالمعزولة تفوق الفطر 

اليوكالبتوس أشجار  أوراق  مستخلصات  تأثير  دراسة  وفي  االخرى,  بالفطريات  مقارنًة  النمو  صفات  جميع  في  بالغًا    معنويًا 

Euycalyptus  camaldulensis Dehn  تثبي في  الكحولي  المستخلص  تفوق  النتائج  بينت  المعزولة  الفطريات  نمو  نمو  في  ط 
الذي أنفرد في تثبيطه معنويًا     Rhizoctonia solaniالفطريات المعزولة مقارنة بالمستخلص المائي ولجميع التراكيز باستثناء الفطر  

 بتأثير مستخلص األوراق المائي لليوكالبتوس . 

 اليوكالبتوس. : الصنوبر، تعفن الجذور، الفطريات، مستخلصات، الكلمات المفتاحية

 Introductionالمقدمة 

. وما تقدمه  (1)لما تمتلكه من مًدخرات وراثية هائلة ،تعد الغابات من أهم النظم البيئية المتطورة وأعقدها وأكثرها ارتباطًا بحياة اإلنسان
جانب فوائدها في السياحة واالستجمام من منتجات اقتصادية : كالخشب، والمواد العطرية، والطبية، والعلفية، والمواد الغذائية، إلى  

من الكربون في    %45تقريبًا من سطح األرض، وتعد مخزنًا لحوالي    %30(. تغطي الغابات   (2،.... وما تملكه من فوائد بيئية 
من  Ten. Pinus brutiaالصنوبر البروتي   ويعد .(3وقد بَينت الدراسات وجود ارتباط وثيق بين الغابات والمناخ العالمي ) األرض

 ،Pinaceaeكبيرة التي تنتمي الى العائلة الصنوبرية  ار الشج وبر من االيعد الصن  إذ(،  Coniferalesأشجار الغابات المخروطية )
بتركيا وسوريا وقبرص    روراً من اليونان حتى لبنان م   ابتداءينتشر الصنوبر البروتي بصورة طبيعية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط  

،)   أتروش، ينمو الصنوبر البروتي في العراق بصورة طبيعية و ينتشر في محافظتي نينوى و دهوك في منطقتي زاويتا و )  4)والعراق  
  و   Fusarium spمثل .التي تؤدي الى تعفن الجذور    ةتتعرض شتالت هذه األشجار لألصابة بالعديد من المسببات الفطري(  6( و)5

R. solani    وM. phaseolina   تشمل العديد من الفطريات منها الجذور    نمسببات تعفوكذلك فإن  خسائر اقتصادية كبيرة،    ةً مسببت  
.Cylindrocarpon tenue  و   F. oxysporum  و Fusarium sp    وM. phaseolina    وMicrodochium bolleyi    و

Mucor sp.  و    Pestiolopsis funera  و Phoma pomorum    وPythium sp.  Rhizoctonia sp. (7  8و).  زدياد ونتيجة ال  
المستخلصات    تعمالأكدت عدة دراسات نجاح اس، فقد  خطورة أمراض النبات من جهة وسلبيات المبيدات الكيميائية من جهة أخرى 

إلى   ون لذلك لجأ الباحث  (،9النباتية كوسائل بديلة غير ضارة وذات كفاءة عالية في السيطرة على عدد من المسببات الممرضة للنبات )
 اق في العر وتتوفر مثل هذه النباتات محليا   .(10)  بالعوامل المضادة لألحياء المجهرية   مصدرًا غنياً  دأستخدام النباتات الطبية التي تع

والثومونباتات  اليوكالبتوس  كأشجار   والحرمل  تجنبًا الستخدام   األس  المكافحة  في  نباتية  كمستخلصات  اجزائها  اعتماد  يمكن  والتي 
الكيميائية إ  ،(11)المبيدات  اليوكالبتوسحيث  من  نوعين  ألوراق  المائية  المستخلصات   Eucalyptus citriodoraن 

 Drechleraو    Drechlera hawaiiensisو     A.alternataأنواع من الفطريات    ةلها فعالية عالية تجاه ثالث  E.camaldulensisو
tetramera  (12.)    أعطت أوراق نبات اليوكالبتوسE. camaldulonsis   واضحًا على النمو الشعاعي   تأثيرامل/ملغم     0.5  .زبتركي

. تفوق تأثير المستخلصات الكحولية  Ulocladium qtrum(13)و    A.chlamydosporaو     A.altemataوالوزن الجاف للفطريات  
على تأثير    Coridndru sativumوالكزبرة    Menthapipertaوالنعناع الفلفلي    Eucalyptus camadulensisألوراق اليوكالبتوس  

الفطريات نمو  في  نفسها  للنباتات  المائية  نبات    A.alternata و  F.solaniو     A.niger المستخلصات  أشجار  من  المعزولة 
نجح  .Eucalyptus camaldulensis Dehn  ويعد    .(14)الدردار التي  واألنواع  النمو  السريعة  األشجار  الغابات    تمن  في 

  triterpeoidsتحتوي على    Eucalyptus camaldulensisوان اوراق    (15و   5الطبية والعالجية )  ضلألغرااالصطناعية ويستخدم  
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حيث هدفت هذه الدراسة الى المسح الحقلي لمرض  (.16والمركبات الفينولية . )   flavonoidsو  suponinsو    tainninsو    sterolو  
تعفن الجذور وعزل الفطريات المصاحبة لمرض تعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي وأختبار القدرة األمراضية للفطريات المعزولة  

كمضادات طبيعية للفطريات  Eucalyptus camadulensis المائي والكحولي ألوراق اليوكالبتوسمع االختبار الحيوي للمستخلص  
 المعزولة مختبريًا. 

 Materials and methodsالمواد وطرائق العمل 

                                             المسح الحقلي لمسببات تعفن الجذور 

ثالثة بمنطقة الفيصححححلية وثالثة في منطقة المثنى ومشححححتل في منطقة المهندسححححين   الموصححححل  خاصححححة في  مشححححاتلل  تم اجراء مسححححح حقلي
( سحنوات خالل 3-1بين )  تتراوح ما  بأعمارلشحتالت     P. brutia  بروتيامحطة بسحتنة نينوى لمرض تعفن جذور صحنوبر    اضحافة الى
،  وذلك لغرض دراسة التوزيع الموسمي للفطريات  2018 وأب   ونيسان وحزيران  وشباط  2017تشرين االول وكانون االول  األشهر

الصحححنوبر البروتي   بمرض تعفن جذور  لإلصحححابةوتم تقدير النسحححبة المئوية   ،كياساألفي  نماةشحححتالت المالجذور    فنالمسحححببة لمرض تع
لتأكد من  ولالمجموع الخضححري  ى تم ذلك من خالل أعراض االصححفرار والموت علإذ  شححتلة،  100بحسححاب عدد الشححتالت المصححابة في 

الجذور والشحححححححححعيرات  بشحححححححححرةالتعفن في  أعراض  مالحظةتم  و  من خاللها  وفحص المجموع الجذري   اخذت عينات عشحححححححححوائيةأصحححححححححابتها  
 الجذرية.

     -على النحو التالي : لإلصابةالنسبة المئوية   استخرجت      

عدد  النباتات المصابة = لإلصابة%            
عدد  النباتات الكلي 

 ×100 

 العزل  
خالل فترة المسحححح في المشحححاتل الممسحححوحة وأخذت اجزاء منها    P. brutia  بروتيصحححنوبر ال  منجلبت عينات من الشحححتالت المصحححابة 

المنتجات الطبيعية المسحتخلصحة من   تعمالباسح  أجراء التجارب الالحقة عليهاألجراء العزل وتم تهيئة الفطريات وتنقيتها وحفظها لغرض 
ت المصحححححححححححابة بتعفن الجذور  حيث تم عزل هذه الفطريات من الشحححححححححححتال Eucalyptus camaldulensisوراق اشحححححححححححجار اليوكالبتوس  أ

وضحححححححعت تحت الماء  زراعية)البولي أثيلين(،   من شحححححححتالت مصحححححححابة بتعفن الجذور مزروعة في اكياس نايلون   عشحححححححوائية  باختيار عينات
  ،سححححححححم   0.5 -1زالة االتربة من الجذور والمواد الغريبة  ثم نقلت الجذور بعد تقطيعها الى اجزاء بطول سححححححححاعات   إل 4الجاري لمدة  

رفعت القطع من المحلول وغسححححححلت   ،دقائق  4-3( لفترة  NaOC1)%هايبوكلورايت الصححححححوديوم  1قمت سححححححطحيا وغمرت في محلول ع
سححم( حاوية على الوسححط المغذي اجار    8.5وزرعت في اطباق بتري معقمة )قطر   ي ترشححيح معقمةتبماء مقطر معقم، وجففت بين ورق

ملغم 50( المضححححاف اليه المضححححاد الحيوي سححححلفات السححححتربتومايسححححين بتركيز   PDA) Potato Dextrose Agarالبطاطا والدكسححححتروز 
وأخذت النتائج   ،سححححححححححليزية 2  -+25ة قطع / طبق، حضححححححححححنت االطباق في درجة حرار  4لتر لمنع نمو البكتريا قبل تصححححححححححلبه. وبمعدل  /

عدد المسحتعمرات الفطرية في كل طبق ثم حولت الى نسحبة مئوية للفطريات المعزولة ،نقيت المسحتعمرات النامية بطريقة العزل    بحسحاب
تكبير    تي( حضححححححرت شححححححرائح من الفطريات المعزولة  وفحصححححححت تحت المجهر وبقو 17)  Hyphal tip method من طرف الهايفا  

X10  X40  اعتمادًا على صححححفات المسححححتعمرة الفطرية وطبيعة الغزل الفطري واالبوا   نوعبة الوشححححخصححححت الفطريات المعزولة  حتى مرت
ثم حفظحت  (  21و 20و  19و18ا )وضححححححححححححححعهح  لتيا المعتمحدة  المفحاتيح التصححححححححححححححنيفيحة العحالميحة  وذلحك بحاالعتمحاد علىوالتراكيحب التي تكونهحا  

في االختبارات الالحقة    عمالهالغرض اسحححححححححت درجة سحححححححححليزية 5 ( فيslantتحتوي على  أكار مائل)  اختبارالفطريات المنتقاة في انابيب  
 -نسبة الفطريات المعزولة لكل نوع نباتي كاآلتي: حسبتو   قيد الدراسة .  للنباتوتم العزل بمعدل شهرين ولمدة سنة 
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عدد  مستعمرات  الفطر  المعزول % للفطر المعزول =
العدد  الكلي  للمستعمرات  النامية
    ×100 

 للفطريات المعزولة   قدرة االمراضيةاختبار ال
المسببة لتعفن الجذور بعد عزلها من الشتالت   R.solani   و   phasolina  M.. وF.solani   للفطريات  اجري اختبار القدرة االمراضية  

من  كغم(  3( سنة المزروعة في أكياس زراعية حجم )3-1)من    بأعمار( وذلك بعد تهيئة الشتالت السليمة  22المصابة حسب طريقة) 
وتم تجريح جذور الشتالت   ، التابع لكلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصلفي مشتل قسم الغابات  Pinus brutia.الصنوبر البروتي  

التي تم تنميتها على اوساط مغذية معقمة من اجار و في االختبار    تعملة  مشرط حاد معقم بعد تهيئة الفطريات المس  اسطةالسليمة بو 
تقطيع الوسط المغذي مع الفطر    تم،  (م  س  8.5)بتري قطر    أطباقوفي    PDA(    Potato Dextrose Agar) روزالبطاطا والدكست
بوساطة  نوع    النامي  المجروحة    طبقان  حيث أضيف  ،  Go sonicخالطة كهربائية  الجذور  تربة  لكل شتلة سليمة وتم خلطها مع 

يوما من تاريخ التلقيح  وبعدها أزيلت الشتالت   75مكررات وكل مكرر اربع شتالت ، وأخذت النتائج بعد مرور    4كل معاملة    تواشتمل
حسب العالقة على النحو    شتالت الصنوبرل  حدىلكل فطر على    لإلصابةمن التربة بواسطة الماء الجاري وتم حساب النسبة المئوية  

100لإلصابة= %    -التالي : ×
عدد  النباتات المصابة 
عدد  النباتات الكلي 

 
للشحححححححتالت تم حسحححححححاب طول المجموع الخضحححححححري وطول المجموع  صحححححححفات النمولممرضحححححححة على بع  هذه الفطريات ا  تأثيرولمعرفة   

 48لمدة   Oم70 الجذري والوزن الرطب لكل شحححححححححححتلة كما تم حسحححححححححححاب الوزن الجاف وذلك بعد تجفيف الشحححححححححححتالت في فرن بدرجة حرارة
النتائج بطريقة دنكن متعدد  واختبرت(  RCBDتصحححححميم القطاعات العشحححححوائي الكامل )   تعمالباسححححح  عامليهنفذت تجربة    (.23)سحححححاعة
 الحدود.

 
 تهيئة المواد االولية وجمع العينات  

  الناضحجة  جمعت األوراق  إذ  Dehn  Eucalyptus camaldulensisكمالدولينسحي     وراق اشحجار اليوكالبتوسأتم جمع عينات من  
أثناء فترة التزهير وذات مواصححححححححححفات جيدة خالية من االصححححححححححابات الحشححححححححححرية والمرضححححححححححية ومن عدة مناطق من الحرم الجامعي لجامعة  

 وغسحححححلت  ونقلت الى المختبر  نايلون  ( جمعت العينات في اكياس24)عاما ، وذلك حسحححححب طريقة   20عن   لال تقالموصحححححل وبأعمار  
وتم تقطيعهحا الى اجزاء صححححححححححححححغيرة الحجم ثم تركحت لتج   م تجفيف العينحات النبحاتيحة في الظحل  للتخلص ممحا يعلق بهحا من أتربحة بعحدهحا ت

 يوما( . 21هوائيا   لمدة )
الصحغيرة   الدقائقوجمعت    قجزاء الصحغيرة الجافة من واالورا)محلية الصحنع( لال  نوع  طحنت العينات النباتية باسحتعمال مطحنة كهربائية

 (.25) مش ( فأصبحت العينات جاهزة لالستخالص 16مش ( بعد مرورها من خالل منخل )  60التي استقرت على منخل ) 
 تحضير المستخلص الكحولي لألوراق. -أ

% .اجريت عملية  95وهو االيثانول    عملفي استخالص بع  المنتجات الطبيعية وذلك تبعا لنوع المذيب المست  (26ة)تم اعتماد طريق 
في دورق   %95مل من االيثانول  500( وأضيف اليها 24غم من مسحوق األوراق المطحون وبمواصفات )   50عاالستخالص بوض
  باستعمال ُرشح المزيج  ساعة    48ولمدة       (Magnetic sterier) مل ،رجت العينة بواسطة جهاز الرج المغناطيسي500زجاجي سعة  
الى مرحلة االستخالص    المتبقيثم نقل    Whatma No.1خالل ورق ترشيح  المحلول من    ت من الشاش الطبي ثم رشح  عدة طبقا

ْم  50  -  40درجة حرارة   ( ب  Rotary vaccum evaporatorبالماء الحار، ركز مستخلص االوراق في جهاز المبخر الدوار )  
°م  4في أوعية محكمة الغلححق ومعتمة في الثالجة بدرجحة    بعد تجفيفه  ُحفظ الراشحمل  من المستخلص الخام ثم  25للحصول على  

 (. 27وأجراء االختبارات الحيوية )  االستعماللحين 
 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 1, 2020 (75-92) 

79 
 

 
 
 لألوراق.  الحار تحضير المستخلص المائي-ب 
لتحضحححير مسحححتخلص االوراق الكحولي السحححابق الذكر    %95  اإليثانولتبقى من العينة التي سحححبق اسحححتخالصحححها باسحححتعمال   تم رفع ما   

 درجة سليزية   80مل من الماء الحار بدرجة حرارة 400 وجففت العينة هوائيا  ثم وضعت في اناء زجاجي سعة لتر واحد وأضيف اليها
ساعة ثم برد المحلول وتم تصفيته بواسطة قماش 24للتحريك المستمر ولمدة  Electric sterierوتم استعمال جهاز الرجاج الكهربائي 

هوائيًا تحت وجف   Whatman No. 1رشحححححح خالل ورق ترشحححححيح  الموسحححححلين )الشحححححاش الطبي( للتخلص من الشحححححوائب الكبيرة وبعدها 
المسححححححوق في قناني معتمة محكمة الغلق لحين اجراء  من المسحححححتخلص المائي ثم حفظ    وتم الحصحححححول على مسححححححوق ظروف المختبر 
 االختبارات الحيوية.

 
 االختبارات الحيوية   

 - :الفطري  في تثبيط النمو والمائي تأثير المستخلص الكحولي    
اليه مسحححححححححححتويات مختلفة من  تراكيز   تالمعقم وقبل تصحححححححححححلبه اضحححححححححححيف PDAمن الوسحححححححححححط الغذائي    مل100بحجم    تم تهيئة دوارق     

 Dimethylمل من  مادة 10وأذيب في  مسحححححبقًا   النباتي المحضحححححر صالمسحححححتخل  حوق من مسححححح  غم1أخذ وذلك بالمسحححححتخلص الكحولي  
Sulfoxid  (DMSO)   مل ماء مقطر معقم10غم من المستخلص المائي  1وبنف  الطريقة حضر المستخلص المائي وذلك بأضافة  
ثم صحححححبت في اطباق  ،ضحححححافة الى معاملة المقارنة الخالية من المسحححححتخلصإ  %100)و   %75و  %50و %25)التراكيز   توحضحححححر 

،  من  الفطريات المعزولة مأخوذة من حافة المسحتعمرات  ملم 5قراص قطرها  أسحم وبعد تصحلبها لقحت في مركزها ب5 بتري معقمة قطر
أطباق باالضحححححححححافة الى معاملة المقارنة   3مكررات وكل مكرر    4واشحححححححححتملت المعاملة Hyphal tip method  (17  ) الهايفا  طرف

وذلك بحسححححححححححححاب  ، ، أخذت النتائج عند امتالء اطباق المقارنة بنمو الغزل الفطري  0م2  -+25وحضححححححححححححنت االطباق في درجة حرارته 
 حسب القانون اآلتي  :نسبة تثبيط النمو  حسابمتوسط قياس قطرين متعامدين للمستعمرة النامية ومنه تم 
 متوسط قياس قطر مستعمرة المعاملة  – المقارنةمتوسط قياس قطر مستعمرة 

 100× ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح     حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح=   حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح % لتثبيط النمو   
 قارنة متوسط قياس قطر مستعمرة الم                                    

 (.28( وحللت النتائج إحصائيا واختبرت بطريقة دنكن متعدد الحدود)CRDعاملية وفق التصميم العشوائي الكامل )نفذت تجربة 

                       Results and discussionالنتائج والمناقشة 
  .البروتي الصنوبرت شتال  جذورن مرض تعفل الحقلي المسح
  خالل أشهر المسح    P. brutiaشتالت الصنوبر البروتيتباين في نسبة اإلصابة بمرض تعفن جذور    المسح الحقلي  ظهرت نتأئج أ

ثم حدث تدني في %.  54والتي بلغت    2017ملعا  تشرين االولشتالت الصنوبر البروتي خالل شهر  ل   نسبة اإلصابة  ارتفاع  فقد ظهر
ثم أخذت  . على التوالي  % 40و 21بلغت   اذ 2018 وشباط2017 نسبة اإلصابة بتأثير انخفاض درجات الحرارة ألشهر كانون االول 
 (.1)الشكل %.71والتي بلغت أقصاها  2018نسبة اإلصابة باالرتفاع مع ارتفاع درجات الحرارة في حزيران 
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 .2018أب الى  2017ل تشرين االومن تعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي لألشهر ب %لإلصابة (1)الشكل 

المرتفعة بتعفنات الجذور كان منطقيًا مع االدارة البدائية المتبعة لهذه المشاتل علما بأن المشاتل تتطلب برامج وقائية    اإلصابةان نسبة  
وتجدر االشارة الى أن هذه المشاتل (. 29)مسببات أمراض الجذور الخطرة انتشاروعالجية وتنظيمية من شأنها العمل على الحد من 

نسبة    ارتفاعصبحت مراكز لتوزيع ونشر مسببات أمراض الجذور الى المناطق المختلفة ومع ذلك فان  وبهذا األسلوب من اإلدارة أ
(، إذ تراوحت نسبة االصابة  7)  همحليًا من خالل ما ذكر   ةاإلصابة في المشاتل بشكل عام ومشاتل الغابات على وجه الخصوص معروف 

لي  في العراق فقط إنما يتعدى ذلك الى اكثر   (29%)90- 20وفي مشاتل اخرى تراوحت بن    % 100- 5بمرض تعفن الجذور بين 
 . (30) كانت هناك نسبة أصابة عالية كما في كشمير الهندية لمشاتل الصنوبر العالم إذ دول

  العزل
ومحطة بستنة نينوى خالل فترات المسح    الخاصة  في مشاتل الموصل  P. brutia  اظهرت نتائج العزل لتعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي 

 - الحقلي أنفة الذكر وعلى النحو التالي:
فكانت نسب العزل متباينًة خالل اشهر    .R. solaniو   M. phaseolinaو  Phoma spو  F. solaniو  F. oxysporumظهور الفطريات 

% ، وأدنى  22.22والتي بلغت    2018خالل شهر نيسان للعام  اعلى نسبة عزل لُه    F. oxysporumالفطر  ( ظهور2المسح، يتضح من الشكل )
  2018خالل شهر نيسان للعام  F. solani% خالل شهر حزيرن لنف  العام. وأظهرت نتائج العزل اعلى نسبة للفطر9.09نسبة عزل لُه بلغت 

اعلى نسبة عزل خالل    M. phaseolinaالعام. وأظهر الفطر% خالل شهر شباط لنف   10%، وأدنى نسبة عزل بلغت  33.33والتي بلغت  
فكانت   Phoma sp%. أما الفطر  6.25%، وأدنى نسبة عزل خالل شهر شباط للعام نفسه والتي بلغت32.28والتي بلغت  2018شهر أب للعام  

بلغت   متدنية  للعام  18.18قيم عزله  نيسان  الفطر  2018% خالل شهر  وأظهر  االخرى.  االشهر  للفطر خالل  ولم يظهر عزل   .R   فقط 
solani  2017%( خالل شهر كانون االول للعام  7.14، وأدنى نسبة عزل بلغت )2018% خالل شهر أب للعام  30.76اعلى نسبة عزل بلغت . 
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 ( النسبة المئوية لعزل فطريات تعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي.2الشكل )
 

على شتالت الصنوبر البروتي من خالل نسب تكرار وجود الفطر وربما يعود السبب    F. solaniيتضح مما تقدم سيادة تامة للفطر
ة  لتطابق متطلباته الحرارية مع الظروف البيئية السائدة خالل أشهر المسح أضافًة الى أنه من اكثر فطريات التربة انتشارًا واكثرها اهمي

ها اعراض اصابة متنوعة اهمها تعفن الجذور مما قد تؤدي الى هالكها إذ من الناحية االمراضية للعديد من العوائل النباتية مسببًا ل
 (. 32( و) 31يعتبر فطر واسع االنتشار في التربة.)

على الصنوبر تطابقت مع عزل هذه الفطريات من مشاتل غاباتية   R. solani  و M phaseolinaو F. solaniوان سيادة األنواع 
(  وعلى  7( وعلى الصنوبر والسرو والكازورينا )33لعراق على الصنوبر بروتي والسرو األفقي )وغير غاباتية في مناطق مختلفة من ا

 (. 34الثويا )
 

 تشخيص ووصف الفطريات  
     Mart    Fusarium solaniتشخيص الفطر     

بعمر عشرة ايام    PDAالوسط المغذي لمستخلص البطاطا الدكستروز واالكار   على  F. solaniأظهرت نتائج تشخيص الفطر            
لى رمادي مع لون كريمي براق تشوبه صبغة بنفسجية في بع   إسليزية بظهور مستعمرات ذات لون ابي     2± 25في درجة حرارة  
و   ، المجهري  أاالحيان  الفحص  ثالث بإظهر  يكون  النامي  الفطر  االبوا   ةن  من  الصغيرة   (3الشكل)  انواع  الكونيدية  االبوا    ، 

Microconidia    مايكروميتر ، ابوا  كونيدية كبيرة     15- 8.2×3.6-2.5اهليجية الشكل وبعضها اسطوانية بيضوية بلغت ابعادها
Macroconidia    ابعادها بلغت  الشكل  الكالميدية    مايكروميتر  37-35× 3.4- 2.4مغزليه  االبوا   هي  الثالث  والنوع 
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Chlamedospore   و وسط الغزل الفطري وهذه الصفات تطابقت مع مفاتيح التصنيف أزواج في فروع جانبية صغيرة  أو بشكل  أ  ةمفرد
 (. 35و 21و  20)المذكورة من قبل 

 

 
 ( microconidiaالصغيرة ) -B( macroconidiaالكبيرة ) -F. solani   A( كونيدات الفطر 3الشكل )

 . 40Xبقوة تكبير 
 Tassi Goid M.phaseolinaتشخيص الفطر 

لون األبي  ثم تحول الى ال  النمو وكان الغزل الفطري شفاف في البداية مائل ,مستعمرات سريعة PDAظهرت على الوسط الزرعي     
، وأظهر الفحص المجهري  ةالمستعمرة نموات زغبيلى اللون االسود بدءًا من مركز المستعمرة ليشمل المستعمرة بأكملها، وظهرت فوق  إ

، (4الشكل)  والكروية  لى البيضوي إكانت غير منتظمة الشكل وتراوحت بين األهليليجي    سوداء اللون    sclerotiaوجود أجسام حجرية  
يكّون بكنيديا سوداء      M.phaseolinaلى أن الفطر  إ ولوحظت اختالفات بسيطة في لون المستعمرات وكثافة الغزل الفطري، إذ أشير  

  23-13، والحامل الكونيدي يكون شفافًا بسيطًا أسطوانيا تتراوح أبعاده بين  مايكروميتر  230- 130اللون غير منتظمة تتراوح أبعادها بين  
   sclerotiaواألجسام الحجرية  مايكروميتر     11.5  –   6×    35-14، والكونيديا تكون شفافة أسطوانية الشكل أبعادها  يترمايكروم  3-6×  

  ( 39و 38و  37و   36)مايكروميتر   7.5-2.5والخيط الفطري مايكروميتر  120- 60تكون سوداء اللون تتراوح أقطارها بين 
 
 
 

 Aـــــ

Bــــــ 
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 .10Xتحت القوة  .M. phaseolinaللفطر( االجسام الحجرية 4الشكل )

 

  Khun Rhizoctonia solaniتشخيص الفطر 

سليزية  بلون    2±25بعمر ثمانية ايام في درجة حرارة    PDAالنامية على الوسط الغذائي     R. solaniظهرت مستعمرة الفطر  
وظهر تحت الفحص المجهري كثافة في الغزل    ,بني فاتح ، وتتباين في سرعة نموها وتكوينها لألجسام الحجرية ذات اللون الداكن

واحتواء الغزل الفطري على تخصرات عند منطقة نشوء التفرع وتكوين حواجز قرب منطقة النشوء ، وذلك يتفق مع  (5الشكل) الفطري 
 (. 40)ما ذكرهُ 

 

 

 

 

 
 

                          

 .40Xتحت القوة   .R. solani( الغزل الفطري للفطر 5الشكل )

 

 

 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 1, 2020 (75-92) 

84 
 

                اختبار القدرة االمرضية للفطريات المسببة تعفن جذور شتالت الصنوبر المعداة صناعيا .

 .Mو    F. solaniالصنوبر البروتي على شتالت سليمة والملقحة بالفطريات    اجري اختبار القدرة االمراضية للفطريات المعزولة من
phaseolina    وR. solani  ( تميز الفطر1وتبين من نتائج االختبار جدول )F. solani    بأقصى قدرة امراضية مقارنًة بالفطريات

  M. phaseolina % تاله الفطر81.25لى  االخرى حيث بلغت نسبة اإلصابة لشتالت الصنوبر البروتي وبتأثير العدوى الصناعية ا
ادنى نسبة   R. solani%. في حين سجل الفطر  68.75الذي بلغت نسبة اصابته لشتالت الصنوبر وبتأثير العدوى الصناعية الى  

 %.  56.25اصابة لشتالت صنوبر البروتي وبتأثير العدوى الصناعية بلغت  
باإلمراضية العالية للصنوبر البروتي مقارنًة مع بقية الفطريات,إذ أن هذه الفطريات ذات قدرة   F. solaniنستنتج مما سبق تميز الفطر

    M. phaseolina و    F.solani( بأن الفطريات  7على احداث اإلمراضية ولكن بنسب متباينة حسب نوع الفطر والنبات، حيث اشار)
قد  و اشجار الصنوبر والسرو والكازورينا المسببة مرض تعفن الجذور،  % على التوالي لشتالت86و 68ذا قدرة امراضية عالية بلغت 

كانت ذات قدرة امراضية ولكنها  .    R. solani ن  وسبعة عزالت م    M. phaseolina و    F. solani ( ان الفطريات  29ذكر )
العمودي والسرو   شتالت الصنوبر البروتي والثويا والسرو  الغابات المسببة موت البادرات وتعفن جذور  أشجار  على شتالتمتباينة  
 Fusarium (41 .)الفطر ، ويعود ذلك لتباين طبيعة وشدة سمية األيضات التي ينتجها انواعاألريزوني

فضال    (.42لغابات وبخاصًة على الصنوبريات )فيعد من الفطريات ذات اإلمراضية الواسعة على بادرات ا  F. solaniاما الفطر   
   phytotoxineمن المركبات االيضية والسموم التي لها الدور البالغ في احداث االصابة النباتية    عدداً  F. solaniعن انتاج الفطر  

الذي له الدور البالغ في قتل النسيج    polypeptidetoxinو  anhydrofusarubin   و Jaranicin   و    Fusaric acidمثل  
فيعد واحدًا من الفطريات M.  phaseolina  .وكذلك الفطرNecrotrophic  (43  )غير الحيوي    همن خالل تطفل  هالنباتي ومن ثم غزو 

االمراضية الى انتاج   قد يعود السبب في تباين القدرة (.45وبين) (.44المدمرة لمشاتل الصنوبر في الواليات المتحدة واستراليا والهند )

( الى حساسية كل من 33وأشار)الذي يجعل الفطر اكثر إمراضيه  مقارنة  بالعزالت غير المنتجة لهذا السم     Phaseolinoneالسم  
والذي له القدرة    .R. solani( الى حساسية بادرات الثويا للفطر34. كما أشار)  R. solaniالصنوبر البروتي والسرو االفقي للفطر  

وغيرها من اإلنزيمات المهمة ذات التأثير السام مثل    Pectinaseوالبكتنيز    Celluaseى إفراز اإلنزيمات المحللة كأنزيم السليليز  عل
 .(46او مشتقاته الهيدروكسيلية ) Phenyl acetic acid (PAA)سم 

 

 اختبار تأثير القدرة االمراضية للفطريات في صفات النمو لشتالت الصنوبر البروتي. 
تأثيرًا معنويًا   F. solani( وجود فروقات معنوية في التأثير على جميع صفات النمو المدروسة إذ اظهر الفطر 1يتضح من الجدول )

في حين لم   R. solaniسم تاله الفطر    35.73بلغ  Pinus brutia في متوسط طول المجموع الخضري لشتالت الصنوبر البروتي  
 .Fبالرغم من اختالفها معنويا مع معاملة المقارنة. وتكرر تأثير الفطر  R.solaniمعنويًا عن الفطر  M. Phaseolinaيختل  الفطر  

solani.  غم تاله الفطر   15.24معنويًا في خف  صفة الوزن الرطب للساق إذ بلغت أقصاهاR. solani  حين أظهر الفطر  في 
M. phaseolina غم بالرغم من اختالفها معنويًا مع معاملة المقارنة،    25.48أدنى متوسط تأثير لصفة الوزن الرطب للساق حيث بلغت

بتأثيره معنويًا بأظهار اقصى تأثير للصفتين   F. solaniكذلك الحال مع صفتي الوزن الجاف وطول المجموع الجذري إذ تميز الفطر 
ادنى تأثير معنوي في متوسط قيم كال    M. phaseolinaالمذكورتين مقارنًة مع الفطريات المدروسة االخرى في حين أظهر الفطر  

غم على 8.36و  11.15أقصى تأثير في متوسط صفتي الوزن الرطب والجاف اذ بلغت    F. solaniصفتي النمو، كذلك اظهر الفطر  
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غم بالرغم من    012.3و   14.47أقل فرق معنوي بالتأثير في متوسط الصفتين إذ بلغتا    R. solaniالتوالي، في حين أظهر الفطر
 اختالفهما معنويًا مع معاملة المقارنة. 

لرطب والجاف  مما سبق يتضح بأن الفطريات المختبرة قد أثرت في معظم صفات النمو من طول المجموع الخضري والجذري والوزن ا
ذات تأثير شديد على    M. phaseolinaو    R. solaniو    .F. solani( الى ان الفطريات   29( و)7للشتالت، إذ أشار محمد )

البروتي، وقد   الغابات منها الصنوبر  لعدة شتالت من اشجار  والجاف  الرطب  والوزن  الجذر  الساق وطول  النمو من طول  صفات 
ت في معاملة المقارنة يعود اساسًا الى ان الجذور في بيئة خالية من األحياء الممرضة والتي تعمل على  ( ان تفوق نمو النباتا47ذكر)

بأن عمل هذه   علمًا  النبات.  نمو  التأثير في  الغذائية وبالتالي  والعناصر  الماء  الجذور في امتصاص  كفاءة  الحجم وخف   اختزال 
المحلل للصفيحة   Polygalacteronaseجدران الخلوية، وان من اهم هذه األنزيمات  الفطريات يعتمد اساسًا على االنزيمات المحللة لل

 على   قابلية الفطريات(.  48)كذلك بين.الوسطة بشكل رئي  مما يتسبب في إحداث تعفن طري للسويقة الجنينية والشعيرات الجذرية  
 احداث  في  اهمية  من  لذلك  وما  Ligninase  و  peroxidase   مثل  العائل  خلية   جدار  في  الموجود  للكنين  المحللة  االنزيمات  افراز
  الخاليا وتأثيره على صفات النمو للنبات . تلك في وانزيماته الفطر سموم وانتشار االصابة

 

( تأثير العدوى الصناعية لفطريات تعفن الجذور في % لإلصابة وبعض صفات النمو الطبيعية لشتالت الصنوبر  1الجدول )

 البروتي.

 % لإلصابة  الفطريات
طول المجموع    
 الخضري 
 )سم( 

 وزن رطب
 للساق 
 )غم(

وزن جاف 
 للساق 
 )غم(

طول المجموع  
 الجذري 
 )سم( 

وزن رطب 
 للجذر 
 )غم(

وزن جاف 
 للجذر 
 )غم(

 

 فطر  بدون  مقارنة

0 

D 

44.50 

A 

40.18  

A 

23.27 

A 

42.56 

A 

18 

A 

13.58 

A 

 

M.phaseolina 

68.75 

BC 

37.57 

B 

25.48 

BC 

16.93 

B 

30.81 

CD 

13.78 

B 

11.27 

C 

 

R.solani 

56.25 

C 

36.87 

BC 

22.34 

C 

15.86 

B 

32 

    BC 

14.47 

B 

12.30    B 

 

 F. solani  

81.25 

A 

35.73 

C 

15.24  

 D       

12.55 

C 

23.94 

EF 

11.15 

C-D 

8.36 

DE 

 . ( 0.05وجود فروقات معنوية بينها على مستوى إحتمال)األرقام التي تحمل أحرفًا متشابهة في العمود الواحد تدل على عدم 
 

 تأثير المستخلص الكحولي والمائي في نسب تثبيط نمو الفطريات 
يتبين من نتأئج االختبارات الحيوية لمستخلصات أوراق اليوكالبتوس وتأثيرها في فطريات تعفن جذور شتالت الصنوبر البروتي        

تثبيط النمو ظهر الفطر  2الجدول )وكما مبين في   تأثر بتفوق التركيز االول من المستخلص المائي ألوراق      R. solani( صفة 
% بالتراكيز الثالثة االخيرة باستثناء مستخلص الكحولي الذي تفوق في 100اليوكالبتوس في تثبيط نمو الفطر وارتفع التثبيط ليبلغ  

% من مستخلص األوراق الكحولي  25% . وبذلك يمكن إعتماد التركيز االول  100نسبة تثبيط  تثبيط الفطر من التركيز االول إذ اعطى  
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 .Mمقارنًة بالمستخلص األخر . وأظهر مستخلص األوراق المائي عدم تثبيط الفطر     R. solani في المكافحة الطبيعية للفطر  
phaseolina     قد يعزى السبب لعدم أذابة بع  المركبات الفعالة بالمستخلص  100-%25نهائيًا حتى مع زيادة التركيز من %
وبذلك تشكل   DNAا في تكوين الحام  النووي  ن تقحم نفسهأن بع  المركبات الفعالة لها القابلية على  إ. ب(49)المائي إذ أشار

في حين كان لمستخلص األوراق الكحولي تأثيًر مثبط لمتوسطات نمو الفطر نفسُه عند   يونية في أغشية الفطريات الممرضة،أقنوات  
لجدول نفسه تأثر الفطر % عند التركيز الثاني  كذلك يتبين من ا100التركيز األول للمستخلص الكحولي لألوراق وازداد التثبيط ليبلغ 

F. solani  عند التركيز 100% وارتفع ليبلغ   63.63بالمستخلص الكحولي لألوراق مع زيادة التركيز ابتداء من التركيز األول بلغ %
لص % وبالرغم من زيادة تركيز المستخ36.97الرابع،  في حين كان تأثير مستخلص األوراق المائي منخفضا عند التركيز االول اذ بلغ  
تثبيطه   التثبيط زيادة طفيفة مقارنًة  43.63فلم تظهر فروقات معنوية ما بين التركيزين االول والثاني الذي بلغت قيمة  % اذ ازداد 

تثبيط  بالتركيز األول وكذاك لم تختل  قيم متوسطات التثبيط للفطر معنويًا ما بين التراكيز الثاني والثالث والرابع بالرغم من بلو  قيمة ال
 % عند التركيز الرابع، واختالفها معنويًا مع قيم المقارنة . 52.11فطر لل

% عند التركيز الثالث 100بإظهار أقصى تثبيطًا بتأثير المستخلص الكحولي لألوراق بلغ اقصاه     M. phaseolina  تميز الفطر
الفطر للمستخلص، في حين أظهر  الكحولي F. solani والرابع  بالمستخلص  نموه  لتثبيط  المئوية  النسبة  متوسط  معنويًا في  تثبيطًا 

تركيز الرابع. وعند مقارنة التداخل مابين متوسطات طرائق االستخالص تبين تفوق  طريقة االستخالص  %عند ال100لألوراق بلغ أقصاه  
الكحولي لألوراق في تثبيط جميع الفطريات المختبرة ومن مالحظة متوسطات تداخل االستخالص مع الفطريات أن مستخلص األوراق  

مقارنًة بالفطريات األخرى قيد الدراسة، كذلك الحال مع مستخلص    R. solaniالمائي تبين تفوقه في التأثير على متوسط تثبيط الفطر  
 (. 7()6األوراق الكحولي إذ تفوق الفطر نفسه في التأثر بالمستخلص الشكل )

 ( تاثير تراكيز مختلفة من مستخلصي أوراق اليوكالبتوس في نسب تثبيط نمو الفطريات 2الجدول)
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 A=R.solani B=M.phaseolina C=F.solani( تأثير مستخلص األوراق المائي على نمو الفطريات 6شكل  )

 
 

 A=R.solani B=M.phaseolina C=F.solani( تأثير مستخلص األوراق الكحولي على نمو الفطريات 7شكل )
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المواد الفعالة التي  اها من قد يعود الى طبيعة محتو  على بع  الفطريات الفعل الفسلجي للمستخلصات المائية النباتية في التأثير إن 
 تأثير  ( 50ر، إذ فسر)تثبيط نمو الفطلها القدرة في 

و تأثيرها  أالخلية    اغشية و تأثيرها في تغير نفاذية  أ  بوا ألنبات اإقد يكون ناجمًا عن تأثيرها في منع    للفطريات  ةالمستخلصات المثبط 
   ،في منع نمو الخيط الفطري في مراحله المبكرة مما يؤدي الى تثبيط نمو هذه الفطريات

الكحولي على المستخلص المائي في زيادة نسبة التثبيط بشكل عام قد يعود الى قابلية ذوبان بع  المركبات    ان تفوق المستخلص
(. وان زيادة التركيز لنف  المستخلص تؤدي الى زيادة التثبيط للفطر حيث  51ذات التأثير التثبيطي للفطريات المدروسة في الكحول ) 

وجد إن اختالف تأثير التراكيز لنف  المستخلص قد يعود الى االختالف في تركيز المادة    أشارت دراسات سابقة الى نتائج مماثلة اذ
( ان فعالية المستخلصات النباتية الكحولية ضد الفطريات الممرضة تزداد بزيادة 52)الفعالة المستخلصة، وهذا يتفق مع ما وجده  

لية الفطرية وتداخلها مع التراكيب الخلوية والعمليات األيضية إذ تؤدي يعود السبب في ذلك الى تأثير المواد الفعالة في الخ،  التركيز
الى حدوث تغيرات في التراكيب الدقيقة للخلية الفطرية والخيط الفطري وهذه التغيرات ترتبط بفقدان قوة الجدار الخلوي المسؤول عن 

المواد الفعالة وتسبب التغيرات من التداخل المباشر ما بين  قوة وتكامل شكل الخلية والن الجدار الخلوي يعد أحد المواقع الهدف لعمل 
حول احتواء مستخلصات  (.54(. كذلك تتفق هذه النتائج مع ما وجدُه) 53المواد الفعالة ومكونات الجدار أومن عمليات بناء الجدار )

 شكل متخصص ودرجة قوية.     والمثبطة لنمو األحياء المجهرية ب eucalyptolأشجار اليوكالبتوس على الفينوالت ومركب 
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 االستنتاجات: 

تواجد مرض تعفن الجذور في مشاتل الموصل الخاصة ومحطة بستنة نينوى خالل أشهر السنة محدثاً تعفناً في جذور شتالت  -1

 .Pinus brutiaاشجار الغابات، ومنها الصنوبر البروتي 

ذلك بعد عزل  مرافقة لجذور شتالت الصنوبر البروتي المصابة و  R.solaniو    M.phaseolinaو  F.solani ظهور الفطريات    -2

 الفطريات منها خالل أشهر السنة.

 بأعلى نسبة عزل.   F.solaniتفوق الفطر   -  3

أظهرت العدوى الصناعية للفطريات المعزولة إمكانية وقدرة إمراضية إلصابة شتالت الصنوبر البروتي بالفطريات المعزولة إذ - 4 

 ل الساق والجذر والوزن الرطب والجاف للشتالت المختبرة.كان لهذه الفطريات تأثيًر في صفات النمو الطبيعية من طو

األكثر تأثيراً على صفات النمو   الطبيعية لشتالت الصنوبر البروتي  F.solaniتباين القدرة اإلمراضية للفطريات إذ كان الفطر  - 5

. 

  R.solaniو  M.phaseolinaو F.solaniتفوق المستخلص الكحولي لألوراق على المستخلص المائي في تثبيط نمو الفطريات  - 6

 وعند جميع التراكيز المستخدمة.

عند جميع التراكيز المستعملة ويعد هذا منحى    R.solaniتميز المستخلص المائي لألوراق في تثبيطه نمو الغزل الفطري للفطر    - 7

 اقتصادي جيد في السيطرة على هذا المسبب المرضي 
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