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Abstract   

This study was conducted in the laboratory and nursery of the Department of forest sciences, College 

of Agriculture and Forestry/ University of Mosul, the aim of this study was to investigate the seasonal 

distribution of root rot disease, which causes severe damage to cypress seedling Cupressus 

sempervirens L. , this study showed through a field survey conducted of some private and public nurseries 

in Mosul city during September and the November of 2020 and January , March, May and July of 

2021, as it was found that the highest rate of infection with the disease was in May 2021, it amounted 

to 22%, and that the lowest rate of infection was in January of the same year,which amounted to 8%, 

Fusarium solani was appeared at highest rate 50%   in July 2021, and the lowest rate of isolation 

reached 8.33% of Rhizoctonia solani in September 2020 and January 2021.                                                                                      

The results of  study concentrations effect  of Platanus occidentalis L leaves extract on fungal 

growth rates showed that alcoholic extract    had the highest  inhibitory effect on the growth of 

Rhizoctonia solani fungus, which was 100% at the  fourth concentration than the first concentration 

of aqueous extract which showed the lowest inhibition rate 3.75%                                                                                                                             
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   Platanus occidentalis Lتأثير المستخلص المائي والكحولي ألوراق الجنار الغربي .

 Cupressus sempervirens في تعفن جذور السرو 

 
 2أنور نوري محمد الخيرو، *1مهند حامد يونس العبيدي          

 

 . قسم الغابات/كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل/العراق 2*، 1

 الخالصة 
في مختبر ومشتل قسم علوم  الغابات كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل لغرض دراسة ومعرفة التوزيع الحالية  أجريت الدراسة  

السرو   جذور  تعفن  لمرض  خالل   L.   Cupressus sempervirensالموسمي  من  المشاتل    جراءإ  ,  لبعض  الحقلي  المسح 
وأظهرت   ,  2021وأيار وتموز   وكانون الثاني واذار  2020األشهر أيلول وتشرين الثاني    مدينة الموصل خاللفي  الخاصة والعامة  

%  وان أدنى نسبة أصابة كانت 22  والتي كانت بنسبة  2021من عام    على نسبة اصابة بالمرض كانت في شهر أيارأ   الدراسة أن 
العام   لنفس  الثاني  نتائج8  بنسبةفي شهر كانون  الفطرياتالمرضية    المسبباتعزل    %,ومن    و        Fusarium solaniظهرت 

Rhizoctonia solani    إذ بلغت أعلى نسبة عزل للفطرF. solani   وأدنى نسبة 50  نسبةبو   2021من عام    في شهر تموز%
  .2021وكانون الثاني  2020في شهري أيلول  R. solani% للفطر  8.33 كانت عزل
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في نسب تثبيط نمو الفطريات تفوق   Platanus occidentalis Lتأثير تراكيز مستخلص اوراق الجنار .  دراسة  كما بينت نتائج 
الكحولي   تثبيط  المستخلص  الرابع        R. solaniللفطر    %  100بنسبة  التركيز  كانت  ان  و     عند  تثبيط  نسبة  % 3.75أدنى 

 .عند التركيز االول   للمستخلص المائي لنفس الفطر ايضًا 
 

 السرو. و  الفطريات, تعفن الجذور , االوراق مستخلصات , الجنار الكلمات المفتاحية :
 

 Introductionالمقدمة 

السرو    ضمي السروية    Cupressusجنس  العائلة  الى  ويعود  نوعا  عشر  الشما  فيمنتشرا ً   Cupressaceaeاثني  لية وحوض أمريكا 
عبارة عن    Cupressus sempervirensالسرو االيطالي  و   .  [1]ئية على ارتفاعات عالية  اسيا شبه االستو ا  البحر االبيض المتوسط و 

الى الرمادي والبني    الحقاورماديُا, ثم يتحول  مترًا ذات جذع مستقيم ولحائها يكون رقيقا    30-20شجرة صنوبرية يبلغ أرتفاعها حوالي  
ومنفرجة مع لون أخضر غامق   صغيرة,بيضويةالوراق  ا  مم, 1لي  يبلغ قطرها حواو تنمو البراعم مشعة في جميع االتجاهات    ,ويتجعد طوليا

ب . يستخدم خش[2], ولها سيقان قصيرة تبدو المعة  متدليةهي  سم و   3-2يبلغ طول المخاريط  و ,  هور تنمو في وقت مبكر من الربيعوالز 
 . [3]مصدات للرياح السرو عادة في صناعة االخشاب و 

االمراض مرض تعفن   هذهاالمراض الفطرية التي تنتشر في االشجار والمشاتل ومن أهم  ومنها    األمراضيصاب نبات السرو بعدد من  
الشتالت  و   الجذور اموت  وهو  الفطريات  وتساقطها  وتسببها  السرو  على  الشائعة  االمراض   Rhizoctonia  و  Fusarium sppحد 
solani    وMacrophomina phaseolina    وPhytophthora spp  صابة بالعديد من تتعرض شتالت هذه االشجار أيضا لإل  وكذلك  

االخرى   أقتصاديالفطريات  خسائر  في  يتسبب  مما  الجذور  تعفن  تسبب  كبيرة,  التي  منها. ل  تشمإذ  ة  الفطريات  من  العديد 
Cylindrocarpon tenue    وF. oxysporum    وMicrodochium bolleyi    وMucor sp    وPhoma pomorum    وPythium 

sp. 4]5و [ .   
النباتات  عرفت بعض  ومساحيق  النباتية  التركيز  أهم  من  بأنها    المستخلصات  تم  التي  البديلة  االخيرة  عليالطرائق  السنوات  في  في    ها 

سطح أجزاء النبات أو تؤدي من االلتصاق ب  اتالفطريبواغ  مضادة للميكروبات تمنع ا  الحتوائها على مواد  امراض النبات  مسبباتمكافحة  
 .[6]ونموها , وبالتالي منع الفطريات من االختراق واالستقرار في االنسجة النباتية  االبواغالفطريات أو تثبيطها أثناء إنبات  موتالى 

وضغط التربة,   ةبقدمًا له معدل نمو سريع, ويتحمل الرطو  75-90يعد الجنار الغربي من االشجار الضخمة التي يصل ارتفاعها من  
يرة أو غير منتظم منتشر مع تقدم العمر, وتكون الفروع تاج الشجرة يتطور الى تاج مستد  ,ولحاء الشجرة ابيض يتقشر بشكل بقع

 .  [7] لشجرةل اقوي طول لتعطي هيكالً ال أقدام على   2-4متباعدة من 

الثالثية  ومنها  مركباتعلى    Platanus occidentalis Lأحتواء الجنار     و ذكرت دراسة سابقة    Triterpenoids  التربينويدات 
الفالفونويد المحتمل أن تكون مسؤولة عن قتل وتثبيط  Flavonoids  [8] او مركبات  الجذور. ل  المسببة  فطرياتال.والتى من                                                                                                           تعفن 

السبب   تعفن  أرتأينالهذا  فطريات  ضد  الغربي  الجنار  أوراق  مستخلص  السر   جذور  دراسة   Cupressusااليطالي    وشتالت 
sempervirens  . 

 Materials and methodsطرائق العمل المواد و 
 تعفن الجذور                                            المسح الحقلي لمرض

أجررري مسررح حقلرري لمرررض تعفررن جررذور السرررو فرري مشررتل قسررم الغابررات وبعررض المشرراتل االهليررة فرري مدينررة الموصررل لشررتالت بأعمررار 
 ،2021مرن عرام وأيار وتموز    وكانون الثاني واذار 2020 من عام خالل األشهر أيلول وتشرين الثاني سنوات 3-1تتراوح ما بين 

مرض تعفن جذور الشتالت المنماة فري األكيرا ، وترم تقردير النسربة الم ويرة ة لمسبباللفطريات لودراسة التوزيع الموسمي   وذلك لمعرفة
المرروت أعررراض  مالحظررة ذلررك مررن خرراللتررم و شررتلة، 100فرري  االصررابات للشررتالتلإلصرابة بمرررض تعفررن جررذور السرررو بحسرراب عرردد 
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فحرص المجمروع الجرذري ومالحظررة تررم اخرذت عينرات عشروائية و  لتأكرد مرن االصررابةالمجمرروع الخضرري  ول أجرزاء مرن االصرفرار علرىو 
 . وبشرة الجذور شعيرات الجذريةالأعراض التعفن في 

     -لإلصابة على النحو التالي : النسبة الم وية وحسبت      

عدد النباتات المصابة لإلصابة =  وية النسبة الم
عدد النباتات الكلي 

 ×100 

 العزل 
 المشرمولة بالدراسرةخرالل فتررة المسرح فري المشراتل  Cupressus sempervirensعينرات مرن الشرتالت المصرابة مرن السررو  أخرذت

باختيررار عينررات عشرروائية مررن شررتالت مصررابة بررتعفن الجررذور مزروعررة فرري اكيررا  نررايلون زراعيررةاالبولي أثيلررين ، وضررعت تحررت المرراء 
سرم، عقمرت سرطحيا   0.5 -1الرى اجرزاء بطرول ثم قطعتت اجذتذور إلزالة االتربة من الجذور والمواد الغريبة   ساعات 4الجاري لمدة  

دقررائق، رفعررت القطررع مررن المحلررول وغسررلت بمرراء مقطررر معقررم،  4-3لفترررة   NaOClت الصرروديوم %هايبوكلورايرر1وغمرررت فرري محلررول 
سم  حاويرة علرى الوسرط المغرذي اجرار البطاطرا والدكسرتروز 9 وزرعت في اطباق بتري معقمة اقطر ,وجففت بين ورقتي ترشيح معقمة

Potato Dextrose Agar اPDA لمنرع  قبرل تصرلبه ملغرم /لترر 50بتركيرز  ,يسرينبتومسلفات الستر الحيوي    المضاف اليه المضاد
النترائج  سرجلت، مº 2± 25فري درجرة حررارة  األطبتا  ، حضرنتبشكل متقابل عنرد طررف الطبرق  قطع / طبق  4نمو البكتريا. وبمعدل  

ميرة بطريقرة العرزل بحساب عدد المستعمرات الفطرية في كل طبق ثم حولت الى نسبة م وية للفطريات المعزولة ،نقيت المستعمرات النا
 المجهرر وبقروة تكبيرر نقل ذزء متتا اجمستتةعمرف اجةطر تتة و حت تتت ةتتتت  . Hyphal tip method [9] الخريط الفطرري من طرف 

x10 ثم x40  وشخصت الفطريات المعزولة  حتى مرتبة النوع اعتمادًا على صفات المستعمرة الفطرية وطبيعة الغزل الفطرري واالبرواغ
ثررم  .13 ]و12و11و10  [ذكرهررا البرراحثون الترري  والتراكيررب الترري تكونهررا وذلررك باالعتمرراد علررى المفرراتيح التصررنيعية العالميررة المعتمرردة

في االختبرارات الالحقرة   خدامهالغرض است مº 5في معقمة  lantSحفظت الفطريات المنتقاة في انابيب اختبار تحتوي على  أكار مائل
 الفطريرات المعزولرة  .  وحسربت نسربة  2021وأيار وتمروز  وكانون الثاني واذار 2020األشهر أيلول وتشرين الثاني  خاللوتم العزل 

 -كاآلتي: اآلةي

عدد مستعمرات  الفطر  المعزول للفطر المعزول = النسبة الم وية
العدد  الكلي  للمستعمرات  النامية

    ×100 

 اختبار القدرة االمراضية للفطريات المعزولة 
وذلك بعد   .[14]بعد عزلها من الشتالت المصابة حسب طريقة  السرو  جذورلتعفن  اجري اختبار القدرة االمراضية  للفطريات المسببة  

كغم 3  سنة المزروعة في أكيا  زراعية حجم  3-1بأعمار من ا  Cupressus sempervirensالسرو    من  تهي ة الشتالت السليمة
جذور الشتالت السليمة   عمل جروح فيفي مشتل قسم الغابات، التابع لكلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل وتم  تربة معقمة  حاوية  

 PDA وسط من اجار البطاطا والدكستروزفي بواسطة مشرط حاد معقم بعد تهي ة الفطريات المستعملة  في االختبار والتي تم تنميتها 
  لكل شتلة   طبق  أضيف  إذ  خالطة كهربائية ،  اسطةسط المغذي مع الفطر النامي بو الو سم  ، تم تقطيع  9وفي أطباق بتري قطر ا

النتائج بعد   4سليمة وتم خلطها مع تربة الجذور المجروحة واشتملت كل معاملة على   مكررات وكل مكرر اربع شتالت ، وأخذت 
يوما من تاريخ التلقيح  وبعدها أزيلت الشتالت من التربة بواسطة الماء الجاري وتم حساب النسبة الم وية لإلصابة لكل   75مرور  

   -:  اآلةيحسب العالقة على النحو   السرو فطر على حدى لشتالت

100لإلصابة=  النسبة الم وية                  ×
عدد النباتات المصابة 
عدد النباتات الكلي 

 
ولمعرفررة  تررأثير هررذه الفطريررات الممرضررة علررى بعررض صررفات النمررو للشررتالت تررم حسرراب أرتفرراع المجمرروع الخضررري وطررول المجمرروع  

 48م لمرردة º70الجررذري والرروزن الرطررب لكررل شررتلة كمررا تررم حسرراب الرروزن الجرراف وذلررك بعررد تجعيررة الشررتالت فرري فرررن بدرجررة حرررارة 
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بطريقررة دنكررن متعرردد  إحصررائيا النتررائج حللررت  و  RCBDنفررذت التجربررة باسررتعمال تصررميم القطاعررات العشرروائي الكامررل ا  .[15]سرراعة
 الحدود.

 
 تهيئة المواد االولية وجمع العينات 

الناضجة الخالية من االصابات الحشرية والمرضية ومن    Platanus occidentalis L.  الجنار جمعت عينات من أوراق اشجار  
جمعت   . [16]عاما ، وذلك حسب طريقة     20عن  اعمارهاال تقل    ومن اشجارعدة مناطق من الحرم الجامعي لجامعة الموصل  

وقطعت الى تربة بعدها تم تجعية االوراق النباتية في الظل  األوغسلت للتخلص من    االوراق في اكيا  نايلون ونقلت الى المختبر
ص هوائيااجزاء  لتجف  تركت  ثم  الحجم                                                                                                        .  يوما (21لمدة    غيرة 

جزاء الصغيرة الجافة من االوراق وجمعت الدقائق الصغيرة  طحنت االوراق النباتية باستعمال مطحنة كهربائية نوع امحلية الصنع  لال
 .[17]مش فأصبحت العينات جاهزة لالستخالص 16من خالل منخل   مش  بعد مرورها 60التي استقرت على منخل   

 تحضير المستخلص الكحولي لألوراق.-أ
% 95في استخالص بعض المنتجات الطبيعية وذلك تبعا لنوع المذيب المستعمل وهو االيثانول    .Harborne [18]اعتمدت طريقة

مل  500وأضية اليها    . Browning  [17] غم من مسحوق األوراق المطحون حسب طريقة   50.اجريت عملية االستخالص بوضع
ولمدة     Magnetic stirrer المغناطيسي  اجمل ،رجت العينة بواسطة جهاز الرج500% في دورق زجاجي سعة  95من االيثانول  

ثم   Whatman No.1شح المزيج باستعمال عدة طبقات من الشاش الطبي ثم رشح  المحلول من خالل ورق ترشيح  ور ساعة    48
الدوار    المبخر  جهاز  في  االوراق  مستخلص  ركز  الحار،  بالماء  االستخالص  مرحلة  الى  المتبقي   Rotary vacuumنقل 

evaporator   حرارة   ب على  م  50º–  40درجة  ثم  25للحصول  الخام  المستخلص  من  أوعية مل   في  تجعيفه  بعد  الراشح  ُحفظ 
 . [19]°م لحين االستعمال وأجراء االختبارات الحيوية4محكمة الغلررق ومعتمة في الثالجة بدرجرة 

 تحضير المستخلص المائي الحار لألوراق.-ب
أستخدم االستخالص التعاقبي لفصل مكونات العينة حسب القطبية إذ تم رفع ما تبقى مرن العينرة التري سربق استخالصرها باسرتعمال    

% لتحضير مستخلص االوراق الكحولي السابق الذكر  وجففت العينة هوائيا  ثم وضعت في اناء زجاجي سعة لترر واحرد 95اإليثانول  
للتحريررك المسررتمر  rreriElectric stل جهرراز الرجرراج الكهربررائي سررتعمام º 80الحررار بدرجررة حرررارة  مررل مررن المرراء400وأضررية اليهررا 

رشرح خرالل ورق ترشرريح سراعة ثرم بررد المحلرول وتررم تصرفيته بواسرطة االشراش الطبري  للرتخلص مررن الشروائب الكبيررة وبعردها 24ولمردة 
Whatman No. 1  وجفف هوائيًا تحت ظروف المختبر وتم الحصول على مسرحوق مرن المسرتخلص المرائي ثرم حفرظ المسرحوق فري

 . [17]ويةقناني معتمة محكمة الغلق لحين اجراء االختبارات الحي
 االختبارات الحيوية   

 -تأثير المستخلص الكحولي والمائي في تثبيط النمو الفطري:     
 اض ف اج ه ةراك ز مخةلةة ما اجمسةخلص اجكتوجي  المعقم وقبل تصلبه  PDAمن الوسط الغذائي    مل 100دوارق بحجم    تهي    

ب في  1أخذ  وذلك  وأذيب  مسبقًا  المحضر  النباتي  المستخلص  مسحوق  من  من   10غم     Dimethyl Sulfoxide  المذيبمل 
بإضافة  DMSOا وذلك  المائي  المستخلص  حضر  الطريقة  وبنفس  المائي1   المستخلص  من  معقم 10  في  غم  مقطر  ماء  مل 

التراكيز   و30%و15%و5وحضرت   الخالية%45  المقارنة  معاملة  الى  إضافة  المستخلص،  %  بتري  من  اطباق  في  صبت   ة ثم 
قطر قطرها  9 معقمة  بأقراص  مركزها  في  لقحت  تصلبها  وبعد  المستعمرات، من  ملم    5سم  حافة  من  مأخوذة  المعزولة  الفطريات 

Hyphal tip method   [9] .  وحضنت معاملة المقارنة  فضال عن  أطباق    3  على   مكررات وكل مكرر  4  على   واشتملت المعاملة
بحساب متوسط   وذلك،  بنمو الغزل الفطري    عند مالء اجةطر ات اطبا  اجمقارنة، أخذت النتائج    م2º± 25االطباق في درجة حرارته  

    ة:اآلتي المعادلةنسبة تثبيط النمو حسب قيا  قطرين متعامدين للمستعمرة النامية ومنه تم حساب 
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R1 الشعاعي للفطر الممرض في معاملة المقارنة اسم = معدل النمو 
R2 معدل النمو الشعاعي للفطر الممرض في المعاملة اسم = 

الكامل ا العشوائي  التصميم  الثاني    C.R.Dنفذت تجربة عاملية وفق  المستخلص والعامل  العامل االول نوع  وبثالثة عوامل شمل 
 . [20]وحللت النتائج إحصائيا واختبرت بطريقة دنكن متعدد الحدود الفطريات والعامل الثالث تراكيز المستخلصات

                                                 Results and discussionالنتائج والمناقشة 
                                              . ض تعفن جذور شتالت السروالمسح الحقلي لمر  

اذ     1موضح في الشكل ا هو  كما  السرو االيطالي  نسبة اإلصابة بمرض تعفن جذور شتالت  بتباين  النتائج المسح الحقلي  أظهرت  
قد يعزى سبب إذ  %  للعام نفسه,  19  بلغت  بنسبة  تموزتالُه شهر     2021لعام    أيارفي شهر    %   22اعلى نسبة اصابة    بلغت

 التغير في قد يعزى أيضا الى  الى أرتفاع درجات الحرارة فوق المدى التي تعيش فيه تلك الفطريات  و   تموزانخفاض النسبة في شهر  
مرض وبلغت أدنى نسبة إصابة ب،    2020لعام  ل  تشرين الثانيخالل    %14بلغت    اإلصابة متدنية نسبياً   ةكانت نسبو الرطوبة،    نسبة

الثاني  في شهر  %  8تعفن الجذور   الم وية لإلصابة  ,2021من عام  كانون  النسبة  الثاني  وقد يعود سبب تدني  الى   لشهر كانون 
 .انخفاض درجات الحرارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2021 تموزالى  2020 السرو لألشهر من أيلوللإلصابة بتعفن جذور شتالت النسبة الم وية    1الشكل ا                
  الحد و   وقائية وعالجية للسيطرة    المتبعة لهذه المشاتل علما بأن المشاتل تتطلب برامج  ت منطقية مع االدارةكان  لإلصابة  وهذه النسب

هذه   تاذ تطابق  هذه المشاتل,ل  الصيانة والمكافحة الالزمةالبد من التوصية بأجراء  و .  [21]نتشار مسببات أمراض الجذور الخطرةمن أ
كانت هناك نسبة أصابات عالية    إذ   أيضا   دول العالم   لى ا  يتعدى هذا المرض  بالعراق فقط اذ   ليس،    [4]النتائج مع ما حصل عليه  

 .[22] ياتكما في كشمير الهندية لمشاتل الصنوبر 
 العزل 

 

 تتتتتتتتتتت2020تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت2021تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بة
 ا

إل
 ج
%

 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 04, 202 2(01-09) 

135 

 

تعفن جذور  نتائج    تبين من    لفطريات  االيطالي  شتالت  العزل  الغابات وبعض  في  السرو  قسم  الخاصة  مشتل  الموصل  مشاتل 
 خالل فترات المسح الحقلي أنفة الذكر  

 .F أعلى نسبة عزل كانت للفطر  أن     2اذ يتضح من الشكل ا   ,وبنسب عزل متفاوتة   R. solaniو    F. solaniظهور الفطريات  
solaniفي حين .  2020عام    من%  25  بلغت   % وأدنى نسبة عزل كانت في شهر تشرين الثاني50بلغت    2021  في شهر تموز  

% وأن أدنى نسبة للفطر ذاته بلغت   41.66بلغت     2021من عام  في شهر أيار      R. solaniللفطر    عزل ة  نسب  أعلى    كانت
 .   2021من عام وكانون الثاني  2020من عام  أيلول  ي لشهر % 8.33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .السرو   النسبة الم وية لعزل فطريات تعفن جذور شتالت  2الشكل ا                       
 من خالل نسب تكرار الفطر اذ قد يعود السبب لتطابق متطلبات الفطر  على شتالت السرو  F. solaniللفطر يتبين مما تقدم سيادة

د من العوائل النباتية مراضية للعدينتشارًا واكثرها امن اكثر فطريات التربة ا داذ يعخالل أشهر المسح  حرارية مع الظروف البي يةال
 . ] 24و23  [ .هالك هذه النباتاتو  بتعفن الجذور الصابة اعراض ا مسبباً 

ال سيادة  تطابقت مع عزلعلى    R. solani   و  F. solani  نوعين وان  في الفطريات من مشاتل    السرو  غاباتية  و   غير غاباتية 
 .[4]والكازورينا والصنوبر وعلى السرو . [25]بروتي والسرو األفقيالالعراق على الصنوبر  مناطق مختلف
 الفطريات  وتشخيص  وصف

     Mart    Fusarium solaniالفطر     
بطاطا دكستروز    PDA  الوسط المغذي النامي على   F. solaniلفطر  ل    3ا  حي اجشكل   كما موضحب نت نةائج اجةشخ ص و          
صبغة ب لون كريمي براق تذات لون ابيض إلى رمادي مع الفطر ظهور مستعمرات  مº 2±25ي درجة حرارة وب بعمر عشرة اياماكار 

ة  اهليجيوهي    .Microconidia ، االبواغ الكونيدية الصغيرة     يكون ثالثة انواع من االبواغ  ن الفطر بنفسجية في بعض االحيان ، إ 
ابعادهااو    بعضها اسطوانية  الشكل      .Macroconidiaابواغ كونيدية كبيرة   و ،  مايكروميتر3.6 -2.5  ×   15-8.2بيضوية بلغت 

ابعادها   ذات شكل مغزلي الثالث  ,مايكروميتر3.4 -2.4  ×  37-35بلغت  الكالميدية    والنوع  وتكون     Chlamydosporeاالبواغ 

 
 تتتتتتتتتتتت2020تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت2021تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  ون لباحثاالتي ذكرها  ع مفاتيح التصنية  م  هذه الصفات  تطابقت  في  وسط الغزل الفطري أذ  فروع جانبية صغيرة أوب  زواجمفردة أو أ
 . ] 26و13و12 [

 
   Bا                                                 Aا      

   .40Xبقوة تكبير   F. solaniالفطر  أبواغ  يمثل A    ا3الشكل  ا
  PDAعلى الوسط  شكل مستعمرة الفطر Bا 
  Khun  Rhizoctonia solaniالفطر  

  التي نمت على الوسط    R. solaniفطر  الخاصة بمستعمرة  ال   ظهور    4ا   حي اجشكل  كما موضحب نت نةائج اجةشخ ص أ ضا و
PDA    2±  25درجة حرارة  ب  بعمر ثمانية ايام ºجسام الحجرية ذات تباين في سرعة نموها وتكوينها لالتالتي  و   , بلون بني فاتح  م

المجهري كثافة    اللون الداكن, الفحص  الفطري أذ ظهر تحت  الفطري على تخصر    الغزل  الغزل  التفرع   واحتواء  عند منطقة نشوء 
 .[27]ة النشوء ، وذلك يتفق مع ما ذكره منطق ة منبيتكوين حواجز قر كذلك و 

                                                         
   Bا                                                             Aا                                     

 .x40تحت القوة    .R. solaniالغزل الفطري للفطر     Aا   4الشكل ا 
 PDAعلى الوسط الفطر مستعمرة   Bا 
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 صفات النمو لشتالت السرو.  في أثير القدرة االمراضية للفطريات أختبار ت
سة إذ كان  التأثير على جميع صفات النمو الخاصة بالدرافي  فروقات معنوية    وذود    1الجدول ا   موضح في   هو  كماينت النتائج  ب
متوسط    F. solaniلفطر  ل في  معنويًا  الخضري    طولتأثيرًا  السرو  المجموع  الفطر     35.22بلغ  لشتالت  تاله   R. solaniسم 

للساق إذ الرطب   معنويًا في خفض الوزن   F. solaniتكرر تأثير الفطرأما فيما يخص صفة الوزن الرطب  .  سم   36.55بأرتفاع بلغ  
.في غم   18.79أدنى متوسط تأثير لصفة الوزن الرطب للساق حيث بلغتب  R. solaniتاله الفطر  ثم    غم   14.50بلغت أقصاها

سم لصفة طول    13.33أذ بلغت    لمجموع الجذري والوزن الرطب للجذرأعلى تأثير في صفتي طول اR. solani حين أظهر الفطر
 .Fوالذي لم يختلف معنويا بالتأثير لنفس الصفة للفطر    غم  6.66الوزن الرطب للجذر فبلغ متوسط التأثير فيه المجموع الجذري أما 

solani  . لفطرلجذر تميز بها االجاف لالوزن  لى تأثير لصفة  بأن أع  أيضا  ونالحظقياسا بمعاملة المقارنة       R. solani   أذ بلغت
في معظم  ةضح مما سبق باا هذ ا اجنوع ا ما اجةطر ات قد اظهرا ةأث رات    معنويًا مع معاملة المقارنة.  فتوالتي اختلغم    5.26

ان الفطريات ب   ] Ali [21و [ 4] محمد رطب للشتالت، إذ أشار والجاف  المجموع الخضري والجذري والوزن ال ن طولصفات النمو م
F. solani     وR. solani    لعدة شتالت   الجاف والرطبذات تأثير شديد على صفات النمو من ارتفاع الساق وطول الجذر والوزن

الغابات منها السرومن   النباتات في معاملة المقارنة يعود اساسًا الى ان  سبب  ان    .Agrious  [28] ، وقد ذكراشجار  تفوق نمو 
اختزال    فينامية  الجذور   على  التي تعمل  الممرضة  األحياء  الجذورحجم  بي ة خالية من  الماء امتصاص  ب  الخاليا وخفض كفاءة 

لجدران الخلية، وان النزيمات المحللة  الفطريات يعتمد اساسًا على ا  في نمو النبات. علمًا بأن عملالتأثير    والعناصر الغذائية ومن ثم
اال هذه  اهم  الوسط  Polygalacturonaseنزيمات  من  للصعيحة  طري   يةرئيس  بصورة  ىالمحلل  تعفن  إحداث  في  يتسبب   مما 

الجذرية وا  الجنينية.  للشعيرات  افراز    [29] .وأخرون       Lozovaya بينو لسويقة  الفطريات على  للكنين  األقابلية  المحللة  نزيمات 
انتشار سموم الفطر مع  ما لذلك من اهمية في احداث االصابة  و   Peroxidase و  Ligninaseجدار خلية العائل مثل  بالموجود   
 على صفات النمو للنبات .  اتلك الخاليا وتأثيرهبوانزيماته 

 
 لإلصابة وبعض صفات النمو الطبيعية لشتالت السرو.  النسبة الم وية   تأثير العدوى الصناعية لفطريات تعفن الجذور في 1الجدول ا 

      
 

 الفطريات             
 

 
النسرررررررررررررررررررررررررررررربة 
 الم ويرررررررررررررررررررررررررررة
 لإلصابة  

  ارتفاع  
المجموع     

 الخضري  
 اسم            

 وزن رطب 
 للساق   
  
 اغم  

وزن جاف  
 للساق 

 
 اغم     

طول  
المجموع  

 الجذري 
 اسم     

وزن رطب  
 للجذر 

    
 اغم  

وزن جاف  
 للجذر 

 اغم     

 
 مقارنة بدون فطر 

0 
C 
 

42.66 
A 

24.60    
A 

13.37 
A 

42.50 
A 

17.68 
A 

12.86 
A 

 
R.solani 

41.66 
AB 
 

36,55 
B 

18.79 
B 

8.50 
C 

13.33 
    C 

6.66 
BC 

5.26 
BC 

 
 F. solani  

50 
A 

35,22 
C 

14.50 
C       

10.56 
B 

17 
B 

8.31 
B 

6.92 
B 

   .0.05األرقام التي تحمل أحرفًا متشابهة في العمود الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى إحتمالا 
 تأثير مستخلص االوراق الكحولي والمائي في نسب تثبيط النمو للفطريات 

وتأثيرها في   2وكما موضح في الجدول ا  Platanus occidentalis Lاالختبارات الحيوية لمستخلص أوراق الجنار  ئجأظهرت نتا 
االيطالي السرو  شتالت  جذور  تعفن  خالل  فطريات  بأن  من  النمو  تثبيط  من    تأثر    R. solaniالفطر    صفة  الثاني  بالتركيز 
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الجنار الكحولي ألوراق  الفطر    المستخلص  لتبلغ ز أو %  52.50وبنسبة بلغت  في تثبيط نمو  الرابع  التركيز  التثبيط عند  دادت نسبة 
كان لهذا   ذا  عند التركيز الرابع  % للمستخلص الكحولي أيضا50.94بنسبة تثبيط نمو بلغت    F. solani% . تالها الفطر  100

            المستخلص تأثير واضح في نسبة تثبيط النمو لكال الفطرين .
% عند التركيز الرابع وادنى 58.18والتي بلغت     F. solaniأما فيما يخص المستخلص المائي فكانت أعلى نسبة تثبيط للفطر   

المائي   وأن هذه النسبة الض يلة الخاصة بمستخلص اوراق الجنار    R. solaniعند التركيز االول للفطر  %  3.75نسبة تثبيط بلغت  
أن بعض المركبات الفعالة لها القابلية على ان تقحم نفسها في    [30]بعض المركبات الفعالة ,  وأشار  ذوبانقد يعزى سببها لعدم  

اق تأثير الفطريات الممرضة .في حين كان للمستخلص الكحولي لألور   خيوطوتشكل قنوات أيونية في    DNAتكوين الحامض النووي  
ز الرابع أذ كانت هناك فروق معنوية ات من التركيز االول لكال الفطرين الى أن وصل الى التركييلنمو للفطر كبير على نسبة تثبيط ا

الثاني والثالث   ينهناك فروق معنوية للمستخلص المائي لكال الفطرين عند التركيز   نقياسا بمعاملة المقارنة ,ولم تكلجميع التراكيز  
لي بنسبة بلغت ل متوسطات أنواع االستخالص تفوق المستخلص الكحو معاملة المقارنة .ونالحظ من خال  وأختالفهما كان معنويا مع

% ,ومن متوسطات تأثير التراكيز نالحظ تفوق التركيز الرابع على 18.13%  على المستخلص المائي الذي بلغت نسبته  38.51
التراكيز بنسبة بلغت    للفطريات 62.28جميع  التثبيط  المائي في زيادة نسبة  المستخلص  الكحولي على  المستخلص  ,ان تفوق   %

أذ ان زيادة   . [31]للفطريات المدروسة    التثبيطيبصورة عامة قد يعود الى ذوبان بعض المركبات الفعالة في الكحول ذات التأثير  
 الخلية الفطرية والخيط الفطري وهذه التغيرات   التركيز للمستخلص الكحولي ضد الفطريات الممرضة كان له تأثير في
أذ يزداد المفعول لهذه المستخلصات مع زيادة التركيز ,  [32]  ترتبط بفقدان قوة الجدار الخلوي المسؤول عن قوة وتكامل شكل الخلية

     6.]و 5  [ الشكل. [33]
 ت الجنار في نسب تثبيط نمو الفطريا  تاثير تراكيز مختلفة من مستخلصي أوراق 2الجدولا          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
نوع           

 المسنخلص 

 
 

 نوع الفطر       

متوسطات      النسبة الم وية لتثبيط النمو            
أنواع  

 االستخالص 

 متوسطات  
نوع    

 الفطر 
 التراكيز ا%                   

  
 

0% 

  
 5% 

 
 15% 

  
 30% 

  
45% 

مستخلص  
األوراق  
 الكحولي 

F.solani 0 
P 

15.09 
KL 

26.41 
IJ 

33.96 
G-I 

50.94 
C-E 

 
 

38.51 
A 

22.99 
B 

R. solani 0 
P 

28.75 
IJ 

52.50 
C-E 

77.50 
B 

100  
A 

33.62  
    A   

  
مستخلص  

األوراق   
 المائي 

F.solani 0 
P 

5.66 
MN 

18.18 
KL 

21.81 
I-K 

58.18 
CD 

 
 

18.13 
B 

R. solani 0 
P 

3.75 
M-O 

13.75 
K-M 

20 
I-K 

40 
FG 

 
 متوسطات تأثير التراكيز 

0 
P 

13.31 
D 

27.71 
   C  

  

38.31 
B 

62.28 
A 

  .0.05مستوى إحتمالا عند*األرقام التي تحمل أحرفًا متشابهة في العمود الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنوية بينها 
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   تأثير المستخلص الكحولي الوراق الجنار في نمو الفطريات 5شكل ا       

F.S       =F.solani      R.S =R.solani 

        
 الوراق الجنار في نمو الفطريات   المستخلص المائي تأثير   6شكل ا 

F.S       =F.solani      R.S =R.solani 

 االسةنةاذات 
اجمو ل-1 مشاةل  حي  اجذذور  ةعةا  مرض  ا  ةواذد  أشهر  ً   جمسحخالل  ةعةنا اجغاباتب  متدثاً  اشذار  شةالت  اجسرو   ذذور   ومنها 

  Cupressus sempervirens  اال طاجي
جذذور شةالت    R.solaniو    F.solani اجةطر ات  ظهور    -2 اال طاجي  مراحقة  م ابة  اج  Cupressus sempervirensاجسرو 

 خالل أشهر اجسنة.  هاجوذجك بعد عز
 بأعلى نسبة عزل.   F.solani اجممرض ةةو  اجةطر  -  3

حي  ةات اجنمو اجطب ع ة   واا جها ةأة راباجةطر ات    اجسروإمكان ة وقدرف إمراض ة إل ابة شةالت    أظهرت اجعدوى اج ناع ة- 4 

 اجرطب جلشةالت اجمخةبرف. و اجذاف  اجذذر واجوزاطول ما طول اجسا  و
ج ةة أرةةاع انبات واجوزا   اجطب ع ةاألكثر ةأث راً على  ةات اجنمو  F.solaniةبا ا اجقدرف اإلمراض ة جلةطر ات إذ كاا اجةطر  - 5

 .  سرو اال طاجيجشةالت اج  بةأث ره على باقي اج ةات  R.solaniانةرد اجةطر  حي ت ا  اجرطب جلمذموع اجخضري
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ذم ع اجةراك ز ج    R.solaniو    F.solaniةةو  اجمسةخلص اجكتوجي جألورا  على اجمسةخلص اجمائي حي ةثب ط نمو اجةطر ات    - 6

 اجمسةخدمة.
 

 شكر وتقدير 
 ذامعة اجمو ل  جدعم اجبتث /كل ة اجزراعة واجغابات  باجشكر واجةقد ر جقسم اجغابات  اا ةقدم اجباتث
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