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 دائم االخضرار السروحصر فطور التربة المسببة ألعفان الجذور لغراس 

(Cupressus sempervirens)   مشتلالفي 

   (1)وعبد الرحمن خفتة  (1*)كميت الهترة 

 .الالذقية، سورية، جامعة تشريف، وقاية النباتقسـ .   (1)
 (komaitalhtra@gmail.comلممراسمة: ـ. كميت اليترة. البريد االلكتروني:  )* 

 07/07/2019القبول: تاريخ   13/06/2019تاريخ االستالم:              

 :الممخص
بيدؼ تحديد فطور التربة المسببة ألمراض غراس  2018-2017 الموسـأجري ىذا البحث خالؿ 

 اإلصابة وتحديد أعراض ،في محافظة الالذقيةالسرو دائـ االخضرار في مشتؿ حراج الينادي، 
أجناس فطرية مف جذور وتربة  6تـ عزؿ وتنقية ، حيث اب نسبة اإلصابة وشدتياالظاىرية وحس

 Macrophominaو Aspergillusو Fusarium وىي:المصابة  االخضرارغراس السرو دائـ 
ىو األكثر ترددًا في التربة  Fusariumكاف الجنس   Phomaو Cladosporiumو Verticilliumو

دائـ  عمى جذور غراس السرو%(  25و 28.5)مقارنًة بالفطور األخرى وبمغت نسبة تواجده 
 تدريجياً  تياوشدكما لوحظ ارتفاع النسبة المئوية لإلصابة  ،شير عمى التوالي 12و 4بعمر  االخضرار

 %(. 4.6و 10.1عمى التوالي ) بمغت حيث، مع ارتفاع درجات الحرارة لتبمغ أعالىا في شير حزيراف
 .أعفاف الجذور، فطور التربة ،Cupressus sempervirens المفتاحية:الكممات 

 المقدمة:
مف خصائص تجعميا مف أىـ النظـ البيئية تطورًا في حياة اإلنساف، وتؤدي دورًا ميمًا في تعد الغابات ثروة قومية، لما تممكو 

 (.Alexandratos, 2010وتغير المناخ ) ،التخفيؼ مف غازات االنبعاث
% 3تشكؿ ، إذ (Garavaglia and Besacier, 2014) غابات حوض البحر المتوسط بيفتحتؿ الغابات السورية مكانًا مرموقًا 

ألؼ ىكتار  298ألؼ ىكتار حراج طبيعي وحوالي  233 حواليمنيا ، ألؼ ىكتار 531تبمغ مساحتيا حوالي و  مساحة القطرمف 
 (. 2017، واإلصالح الزراعي )وزارة الزراعةتحريج اصطناعي 

 الذي يعد االخضرارالنظـ الزراعية_ الحراجية المزروعة في محيط البساتيف الخاصة كثيرة، وغالبًا تتكوف مف أشجار السرو دائـ  إف
 (.2012مف األشجار عالية التحمؿ لمرياح وىذا ما يجعمو مرغوبًا في إنشاء كاسرات الرياح )نحاؿ، 

تياجـ األمراض الفطرية الغراس الحراجية خالؿ نموىا في المشاتؿ، ومنيا التي تصيب البذور قبؿ أو بعد اإلنبات مما يسبب تعفنيا 
وتحمميا، كما تصيب البادرات مسببًة ذبوليا وموتيا، وكذلؾ تصيب الغراس خالؿ نموىا وتطورىا في المشتؿ مسببًة تبقعات وتعفف 

، Fusarium ،Pythium ،Alternaria ،Phytophthoraس؛ ومف أىـ ىذه الفطور األجناس اآلتية: جذور وجفاؼ وموت لمغرا
Botrytis وRhizoctonia  وىي مف فطور التربة التي يمكف أف تياجـ الغراس خالؿ فترات زمنية مختمفة حسب الظروؼ البيئية

 .Lanier et al., 1976)؛ 2016المناسبة )حسف وآخروف، 
أف األمراض الفطرية تعد مف أىـ عوامؿ تدىور الغابات مما يستدعي التركيز عمى سالمة  Lilja et al., (2010) يؤكدوفي فمندا 

 .الغراس في المشاتؿ لتكوف خالية مف األمراض
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، .Pythium sppأف أكثر مسببات أمراض المشاتؿ الحراجية في اليند ىي  إلى Mohanan et al., (2005) في حيف أشار
Rhizoctonia solani ،Fusarium spp. ،Phoma spp.، Macrophomina spp.، وCylindrocladium spp. 

 Pinus eldaricaبعزؿ الفطور المسببة ألعفاف جذور وتيجاف غراس الصنوبريات والسرويات  Zakeri et al., (2011) قاـ
 .C. sempervirens varو Cupressus sempervirens var. fastigiataو Cupressus arizonicaو Pinus brutiaو

horizontalis وThuja orientalis  مف إقميـ فارس في إيراف، وقد كانت الفطور المعزولة تتبع األجناس اآلتيةPhytophthora 
التي تسبب أعفاف الجذور وتاج غراس  مف األنواع العديد الباحثوفكما سجؿ  .Fusariumو Rhizoctoniaو Pythiumو

 Pythiumو Pythium paroecandrumو Phytophthora nicotiana var. parasitica ىي: الصنوبريات والسرويات
ultimum وRhizoctonia solani  في حيف أف النوعFusarium proliferatum  أعفاف البذور في مرحمة قبؿ  ًا فيسببكاف

 القدرة اإلمراضية األشد بيف فطور أعفاف الجذور. Pythiumو Phytophthoraانبثاؽ البادرات. وقد أظيرت عزالت الجنسيف 
 Noshahrمف الفطور مف جذور الغراس في مشاتؿ مختمفة في مدينتي  عدداً  Zad and Koshnevice (2001) عزؿ
و  F. sambucinumو F. oxysporumو Fusarium solaniفي جنوب إيراف، تمثمت أنواع العزالت بما يأتي:  Kelardashtو

F. clamydosporium وRhizoctonia solani وCylindrocarpon spp. Alternaria spp. وMacrophomina 
phaseoli كانت األنواع التابعة لمجنس .Fusarium  ىي األكثر ترددًا في معظـ العزالت المدروسة. أظيرت تجارب العدوى لغراس

 Cupressus sempervirens var horizontalisو Cupressus arizonicaو Pinus nigraالصنوبريات والسرويات 
باستخداـ  Cupressus semperivirens var. horizontalisو Pinus nigraولألنواع  Fusarium solaniباستخداـ النوع 

قدرة إمراضية عالية لمنوعيف الفطرييف ضد الغراس لألنواع السابقة، في حيف كانت متوسطة لألنواع الفطرية  F. oxysporium النوع
F. sambucinum وF. mondiforme وF. clamydosporum  غراس. عمىCupressus arizonica 

بالعديد مف اآلفات التي تؤثر سمبًا عمى نمو النبات وتؤدي إلى  Cupressus simpervirenseُيصاب السرو دائـ االخضرار 
تدىوره، والسّيما األمراض الفطرية التي يمكنيا أف تياجـ النبات في أطوار فينولوجية مختمفة، وسيقـو ىذا البحث بالتركيز عمى 

ة مف الفطور وتنوعيا، ولكونيا تياجـ النبات الفطور ساكنات التربة والتي تسبب تعفف جذور الغراس وذلؾ نظرًا ألىمية ىذه المجموع
نظرًا لألىمية واالنتشار الواسع لمسرو دائـ االخضرار في محافظة الالذقية في عمر مبكر وقد تؤدي إلى موت النبات بالكامؿ.

ضات التربة في سورية، وكونو عرضة لإلصابة بأمراض فطرية كثيرة أىميا ممر حوؿ البساتيف كاسرات رياح كواستخدامو الكبير 
وزارة الزراعة واإلصالح مميوف غرسة ربعيا مف المخروطيات ) 16,7المنقولة مع الغراس مف المشاتؿ التي تنتج سنويًا حوالي 

 (. 2015، الزراعي
عند توفر الظروؼ المشجعة مؤديًة لتدىور الغراس وموتيا ونقؿ األمراض إلى  وازدياد انتشارىااألمراض الفطرية  ونتيجة لتطور

الحقوؿ والغابات. كاف البد مف البحث عف أىـ المسببات الفطرية لتدىور السرو دائـ االخضرار بدءًا مف نقطة االنطالؽ بعممية 
التشجير وىي مرحمة تحضير الغراس في المشاتؿ، مع العمـ أف ىذه األمراض غير مدروسة بشكؿ كاٍؼ في سورية، مف ىنا تأتي 

 أىمية ىذا البحث الذي ييدؼ إلى:
 تحديد األعراض الظاىرية وحساب و  في مشتؿ حراج الينادي االخضرارفطور التربة المسببة ألمراض غراس السرو دائـ  حصر

 نسبة اإلصابة وشدتيا بكؿ منيا.
  مواد البحث وطرائقه



093 
 

 Al-Htra and Khafteh– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 390-399 December 2020 
 

 2020كانون ااالول/ديسمبر  399 -390(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الهترة وخفته 
 

 :مكان تنفيذ البحث -1
راج . وفي مشتؿ ح2018 –2017الموسـ ُنفذت تجارب البحث في مخابر قسـ وقاية النبات في جامعة تشريف في الالذقية خالؿ 

 اليّنادي في محافظة الالذقية
 المادة النباتية: -2

التابع  ،مشتؿ الينادي الموجود في مف السرو دائـ االخضراروأخرى سميمة ظاىريًا  ،غرسة مصابة 20عينات بمعدؿ تـ أخذ 
 مكررات شيريًا. 4لمدراسة المخبرية بمعدؿ الالذقية  لمحافظة

 
 طرائق البحث: -3
النسبة المئوية لكل من في المشتل وحساب  دائم االخضرار مراض التي تصيب غراس السروألعراض الظاهرية لألاتحديد  -3-1

 :نسبة وشدة اإلصابة شهريا  
مكررات مختارة  4غرسة بمعدؿ  150األعراض الظاىرية عمى  وتسجيؿالغراس  تـ مراقبةتـ القياـ بجوالت حقمية شيرية لممشتؿ. 

غرسة مف الصفوؼ تـ تحديدىا بعالمات في كامؿ المساكب، وحسب متوسط النسبة المئوية  150بشكؿ عشوائي لتجمع اإلصابة لػ 
 :Mohanan et al., (2005) حسب لإلصابة، والنسبة المئوية لشدة اإلصابة وذلؾ بتطبيؽ معادلة الشدة المرضية

 100الغراس المصابة / عدد الغراس الكمية بالمسكبة *  نسبة اإلصابة مف الغراس )%( = عدد
 N. K  *100/  (a. b)شدة اإلصابة )%( = مج 

 حيث أف: 
N العدد الكمي لمغراس = 
K أعمى درجة بسمـ التقييس = 
a درجة  المصابة لكؿ= عدد الغراس 
b قيمة الدرجة = 

 :Mohanan et al., (2005) حسب القياسوذلؾ وفؽ سمـ 
 : ال يوجد إصابة بالمجموع الخضري 0
 % مف المجموع الخضري باالصفرار والذبوؿ25-1: إصابة 1
 % مف المجموع الخضري باالصفرار والذبوؿ 50 – 26: إصابة 2
 % مف المجموع الخضري باالصفرار والذبوؿ 75 – 51: إصابة 3
 % مف المجموع الخضري باالصفرار والذبوؿ 76: إصابة أكثر مف 4
 شهرا : 12لغراس بعمر أربعة أشهر وغراس بعمر  دائم االخضرار عزل الفطور من جذور وتربة غراس السرو -3-2

كونو مستنبت غذائي عاـ لمعظـ ، (PDA) Potato Dextrose Agarاستخدـ ليذه الغاية مستنبت غذائي ديكستروز آغار البطاطا 
ذابتيا في  39الفطور المعزولة مف التربة، وتـ تحضيره مف مستحضر تجاري جاىز بأخذ  ليتر مف الماء المقطر وغمييا.  1غ منو وا 

 ـ(. ثـ أضيؼ° 45-40دقيقة، بعدىا ترؾ ليبرد حتى الدرجة ) 20ـ لمدة ° 121ُعّقـ المستنبت في األوتوغالؼ عمى درجة حرارة 
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مؿ في كؿ طبؽ(، وتركت  15 -13سـ ) 9مغ/مؿ، وتـ الصب في أطباؽ بتري بقطر  100المضاد الحيوي ليا )ستربتومايسيف( 
 (.1990لتتصمب ليصار إلى استخداميا في العزؿ والتنقية )الوجيز، 

 العزل من التربة: -3-3
 شيرًا. 12أشير وغراس بعمر  4، وأجريت عممية العزؿ عمى غراس بعمر السروتـ العزؿ مف الترب التي تـ إحضارىا مع غراس 

ساعة،  48استخدمت تقنية المحاليؿ المخففة في العزؿ مف التربة المحيطة بالجذور، حيث جففت التربة ىوائيًا عمى ورؽ جرائد لمدة 
دقائؽ، ثـ  10مؿ ماء مقطر معقـ لمدة  90غ مف التربة ووضعت مع  10وتـ عزؿ الفطور منيا بطريقة المحاليؿ حيث أخذت كمية 

مؿ مف المحموؿ النيائي  1(، حيث أخذ 1/1000ؿ ماء مقطر معقـ، وتـ التخفيؼ ثالث مرات )م 9مؿ وضعت في  1أخذ منيا 
±  22مكررات لكؿ عينة وحضنت عمى الدرجة  5، حرؾ الطبؽ بحركة دائرية، بمعدؿ PDAووضع في طبؽ بتري يحوي مستنبت 

 .(Tsao, 1988)درجة مئوية في الظالـ لمدة أسبوع  1
 العزل من الجذور: -3-4

ثـ قطعت الجذور  ،أشير. غسمت الغراس جيدًا بالماء 12و 4بعمر  ،دائـ االخضرار أجريت عممية العزؿ مف جذور غراس السرو
مـ وعقمت بمحموؿ ىيبوكموريت الصوديـو التجاري  5-4واستبعدت األجزاء اليوائية مف الغرسة، قطعت الجذور إلى قطع صغيرة 

مرات بالماء المقطر والمعقـ ووضعت عمى أوراؽ ترشيح معقمة لتجؼ، ثـ  3، ثـ غسمت دقائؽ 5-3% لمدة 5)ماء جافيؿ( تركيز 
أجزاء في كؿ طبؽ وخمس مكررات لكؿ عينة، حضنت األطباؽ عمى درجة  4في أطباؽ بتري بمعدؿ  PDAزرعت عمى مستنبت 

 في الظالـ لمدة أسبوع، وتمت مراقبتيا يوميًا. ـ22±2°
 العزالت الفطرية الناتجة: تنقية -3-5

لمحصوؿ عمى مزارع نقية مف ، PDAتّمت تنقية الفطور المعزولة مف التربة والجذور بأخذ جزء مف طرؼ المستعمرة عمى المستنبت 
ـ وكررت العممية حتى الحصوؿ عمى مستعمرات نقية تمامًا °2±22كؿ فطر ثـ حضنت لمدة أسبوع في الظالـ عمى درجة حرارة 

 . (Evan and Baxter,1999) المختمفةالفطرية لألجناس 
 المصابة مع السميمة: دائم االخضرار مقارنة أطوال غراس السرو -4

 بأكياس بولي ايتيميف معبأة بالخمطة الترابية ) 2017في شير كانوف األوؿ عاـ  السرو دائـ االخضرار تمت زراعة بذور

 
 رمؿ،  

 
 

 تراب، 

 
غرسة وبدأ تسجيؿ قياسات أطواؿ  150مكررات لػ  4زبؿ( في مشتؿ حراج اليّنادي في المساكب المخصصة ليا. وتـ أخذ  

)ألف نمو الغراس في شير كانوف األوؿ وحتى آذار بطيء جدًا بسبب  2018الغراس السميمة والمصابة اعتبارًا مف شير نيساف عاـ 
 ة، وتمت متابعة القياسات شيريًا وأخذت المتوسطات ونظمت في جدوؿ.برودة الطقس( ضمف ظروؼ العدوى الطبيعي

 التحميل اإلحصائي: -5
وحساب أقؿ  One Way ANOVAاختبار ، وحساب التبايف بيف المعامالت وفؽ SPSSتـ تحميؿ النتائج إحصائيا بوساطة برنامج 

 .%5عند مستوى معنوية  LSDفرؽ معنوي 
 النتائج والمناقشة 

األعراض الظاىرية بمرض عفف جذور الغراس عمى السرو دائـ االخضرار، عمى شكؿ تبقعات بنية وصفراء عمى األوراؽ، ظيرت 
 .ووجود غراس ميتة مع مالحظة تعفف وتحمؿ الجذور والجزء القاعدي مف الساؽ
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 اليّناديفي مشتؿ  غراس السرو دائـ االخضرارعمى وفيما يتعّمؽ بنتائج نسبة وشّدة اإلصابة بالفطور المسببة طبيعيًا ألعفاف الجذور 
( زيادة عدد غراس السرو المصابة مف شير نيساف وحتى شير كانوف األوؿ. لوحظ ارتفاع 1النتائج الموّضحة في الجدوؿ ) بّينت

%(، 14.2وؿ )%(  لتبمغ أعمى نسبة في شير كانوف أ5النسبة المئوية لغراس الصنوبر المصابة تدريجيًا بدءًا مف شير نيساف )
غرسة ونسبة إصابة وصمت إلى  20ولكف أعمى تزايد في عدد الغراس المصابة كاف في شير حزيراف إذ بمغت الزيادة بحدود 

وأظيرت الدراسة  %(.7غرسة مصابة، وبمغت نسبة اإلصابة فيو ) 12%(، يميو شير أيار الذي بمغت الزيادة فيو بحدود 10.3)
 (.1بة اإلصابة في شير نيساف )الجدوؿ اإلحصائية فروؽ معنوية في نس

% في شيري نيساف وكانوف أوؿ عمى التوالي. وكانت الفروؽ  6.2و 1.9أما النسبة المئوية لمشدة اإلمراضية فقد تراوحت بيف 
  نيساف وأيار وحزيراف. أشيرمعنوية في شدة اإلصابة بيف 

 بأعفان الجذور عمى غراس السرو دائم االخضرار شهريا  (: متوسط نسبة وشدة اإلصابة )%( 1الجدول )           
 شدة اإلصابة )%( نسبة اإلصابة )%( عدد الغراس المصابة عدد الغراس الكمية تاريخ القراءة
 5c 1.9c 30 600 نيساف
 7bc 2.7bc 42 600 أيار
 10.3ab 4.6abc 62 600 حزيراف
 11ab 5ab 66 600 تموز
 11.7a 5.2ab 70 600 آب
 12.3a 5.4ab 74 600 أيموؿ

 13a 5.7a 78 600 تشريف األوؿ
 13.8a 6.1a  600 تشريف الثاني
 14.2a 6.2a 85 600 كانوف األوؿ
LSD 5%  83 4.2 2.7 

 (2الجدوؿ )خالؿ أشير الدراسة موضحة في  حيث كانت درجات الحرارة
 درجات الحرارة العظمى والصغرى خالل أشهر الدراسة (: متوسط 2الجدول )

درجة الحرارة  الشهر
 م   العظمى

درجة الحرارة 
 الصغرى م  

درجة الحرارة  الشهر
 م   العظمى

درجة الحرارة 
 الصغرى م  

 20 30 أيموؿ 12 21 نيسان
 16 27 تشريف األوؿ 15 25 أيار

 12 22 تشريف الثاني 18 28 حزيران
 8 17 كانوف األوؿ 22 31 تموز
    22      32 آب

 
ُحسبت عدد المستعمرات لكؿ نوع  شهر 12و  4العزل من جذور وتربة غراس السرو دائم االخضرار بعمر  نتائجأما بالنسبة ل

وتبيف ، (3) فطري معزوؿ بالنسبة لألنواع المعزولة األخرى، وتـّ تحديد الفطور األكثر ترددًا عمى السرو دائـ االخضرار وفؽ الجدوؿ
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 Aspergillusو Fusariumبنتيجة العزؿ وجود ستة أجناس فطرية في جذور وتربة غراس السرو في مشتؿ اليّنادي، وىي: 
 (.3)الجدوؿ  Phomaو Cladosporiumو Verticilliumو Macrophominaو

 (: متوسط عدد المستعمرات الفطرية المعزولة من جذور وتربة غراس السرو3جدول )

 العينة
 النباتية

 الجنس الفطري
 عدد المستعمرات الفطرية الناتجة عمى كل من الجذور والتربة والنسبة المئوية لترددها

 غراس سميمة ظاهريا   غراس مصابة ظاهريا  
 % تربة % جذور % تربة % جذور

غراس 
 4بعمر 

أشير مف 
موعد 
زراعة 
 البذور

Fusarium 4 28.5 8 30.7 2 33.3 4 33.3 
Aspergillus 2 14.3 4 15.4 2 33.3 3 25 

Macrophomina 1 7.1 2 7.8 1 16.5 2 16.7 
Verticillium 2 14.3 5 19.2 1 16.5 2 16.7 

Cladosporium 3 21.4 4 15.4 - 0 1 8.4 
Phoma 2 14.3 3 11.5 - 0 - 0 
 100 12 100 6 100 26 100 14 المجموع

غراس 
 12بعمر 

شير مف 
موعد 
زراعة 
 البذور

Fusarium 3 25 5 27.7 1 25 2 40 
Aspergillus 2 16.7 4 22.2 1 25 2 40 

Macrophomina - - 2 11.1 - 0 - 0 
Verticillium 2 16.7 3 16.7 1 25 1 20 

Cladosporium 2 16.7 3 16.7 1 25 - 0 
Phoma 3 25 1 5.6 - 0 - 0 
 100 5 100 4 100 18 100 12 المجموع

 6( نتيجة العزؿ مف جذور وتربة غراس السرو المصابة والسميمة، حيث تـ الحصوؿ عمى 3بينت النتائج الموضحة في الجدوؿ )
 .Deuteromycetesو Oomycetesأجناس فطرية تتبع لمصفيف الفطرييف 

شيرًا، وكانت نسبة تواجده عمى جذور الغراس  12أشير وعمر  4في جذور الغراس المصابة بعمر  Fusariumوجد الجنس  
ىو األكثر تواجدًا  Fusariumشيرًا. كما كاف الجنس  12% عمى الغراس بعمر 25أشير و 4% عمى الغراس بعمر 28.5المصابة 

% في حيف كانت في تربة الغراس 30.7أشير 4لغراس بعمر في التربة بالمقارنة مع الفطور األخرى، حيث كانت نسبتو في تربة ا
%. ومف المالحظ أف نسبة وجوده في جذور الغراس السميمة ظاىريًا وتربتيا كانت أعمى منيا بالمقارنة مع 27.7أشير 10بعمر 

شيرًا عمى التوالي.  12و 4%( في تربة الغراس السميمة ظاىريًا لغراس بعمر  40و 33.3الغراس المصابة ظاىريًا، فوصمت إلى )
 (.3%( في جذور ىذه الغراس عمى التوالي )الجدوؿ  25و 33.3بينما بمغت )
بالمرتبة الثانية مقارنًة مع بقية األجناس المعزولة مف حيث نسبة وجوده في جذور الغراس المصابة بعمر  Aspergillusيأتي الجنس 

 22.2و 15.4شيرًا بنسب ) 12و 4ه في تربة الغراس المصابة بعمر %( عمى التوالي، إضافًة لوجود16.7و 14.3أشير ) 12و 4
 %( عمى التوالي.
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%( عمى 25و 14.3شيرًا بنسب ) 12و 4ىو األقؿ تواجدًا في جذور الغراس المصابة بعمر  Phomaكما بينت النتائج أف الجنس 
التوالي، مع غيابو في جذور الغراس السميمة  %( عمى5.6و 11.5شيرًا بنسب ) 12و 4التوالي، وفي تربة الغراس المصابة بعمر 

 .وتربتيا
Ershad (1977 )مع في جذور وتربة غراس السرو وبذلؾ ال يتوافؽ  Pythiumو Phytophthoraوجود الجنس  حظولكف لـ يال

في إيراف،  Cupressus sempervirensفي جذور وتربة غراس السرو  Pythium paroecandrumالذي أشار لوجود النوع 
في جذور وتربة غراس السرو  Pythium ultimum( الذيف أكدوا وجود النوع 2000) ,.Kavianpay et alوكذلؾ األمر مع 

Cupressus arizonica في إيراف. 
%( في جذور وتربة غراس مصابة  7.8و 7.1بنتيجة العزؿ وبنسبة بمغت ) Macrophominaالفطر  النتائج ظيوركما بينت 

%(، عمى التوالي. بينما لـ  16.7و 16.5أشير بنسبة بمغت ) 4أشير، ووجد في جذور وتربة الغراس السميمة أيضًا بعمر  4بعمر 
شيرًا  12شيرًا وال في جذور الغراس المصابة ظاىريًا بعمر  12يظير ىذا الفطر في جذور وترب الغراس السميمة ظاىريًا بعمر 

نما فقط في تربتيا بنسبة تردد بمغت (. وقد بينت دراسات عديدة بأف ىذا الفطر ممرض لمنبات ومسبب لعفف 3%( )الجدوؿ 11.1) وا 
  Ahangar et al., (2011.)  ( و2005) ,.Mohanan et al( و2001) Zad and Koshnevicجذور الغراس ومنيا 

، المصابة والسميمة منذ بدء الزراعة من نيسان وحتى كانون األول دائم االخضرار عند المتابعة الشهرية لنمو غراس السروو 
سـ، في حيف  43لوحظ بطء نمو الغراس المصابة بالمقارنة مع الغراس السميمة، حيث لـ يتجاوز متوسط طوؿ الغراس المصابة 

(، 4اس المريضة )الجدوؿ % في الغر  49سـ، وبالتالي فإف النمو انخفض بنسبة  84.6وصؿ متوسط طوؿ الغراس السميمة إلى 
 .وأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي وجود فروؽ معنوية بيف الغراس السميمة والمصابة لجميع القراءات وفي جميع األشير

 السميمة والمصابة خالل موسم الدراسة دائم االخضرار(: متوسط أطوال غراس السرو 4الجدول )

 مواعيد قياس أطواؿ الغراس
 السرو )سم(متوسط طول غراس 

LSD 5% 
 سميمة مصابة

 25b 38a* 1.58 نيساف
 26.1b 42.2a 2.55 أيار
 28.2b 48.2a 0.605 حزيراف
 30.1b 55.1a 17.5 تموز
 31.4b 59.2a 11.76 آب
 34.8b 66.1a 20.36 أيموؿ

 38.1b 72.4a 11.494 تشريف األوؿ
 40.3b 78.2a 21.34 تشريف الثاني
 43b 84.6a 14.6 كانوف األوؿ

 المختمفة ضمف السطر الواحد تدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت األحرؼ *:
 االستنتاجات:

بمغ اعمى نسبة لإلصابة تارتفاع النسبة المئوية إلصابة غراس السرو دائـ االخضرار تدريجيًا مع ارتفاع درجات الحرارة ل .1
 خالؿ شير حزيراف.
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 Fusarium ،Aspergillus ،Macrophomina ،Verticillium ،Phomaوجدت األجناس الفطرية التالية:  .2
 أشير. 12و أشير 4في تربة وجذور غراس السرو بعمر  Cladosoriumو

% في  30.7% و 28.5وبمغت  دائـ االخضرار ىو األكثر ترددًا في تربة وجذور غراس السرو Fusariumكاف الجنس  .3
 12% في جذور وتربة غراس السرو بعمر  27.7% و 25أشير عمى التوالي. و 4بعمر  دائـ االخضرار جذور وتربة غراس السرو

 شير، عمى التوالي.
 وبشكؿ معنوي خالؿ موسـ النمو عند اإلصابة بأمراض أعفاف الجذور.  دائـ االخضرار السرو الطولي لغراستأثر النمو  .4

 التوصيات:
 المسببة ألعفاف السرو دائـ االخضرار.ضرورة إجراء دراسات مخبرية دقيقة لمتعرؼ عمى أىـ األنواع  .1
 ضرورة إجراء اختبارات صحة البذور المستخدمة في المشاتؿ الحراجية. .2
 المزارعيف.التأكد مف خمو الغراس مف األمراض قبؿ توزيعيا عمى و  تعقيـ التربة المستخدمة في المشتؿ .3
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Abstract 

This study was conducted at Al-Hanadi forest nursery during the season 

2017-2018 to identify the soil fungi causing the diseases of Evergreen 

Cypress seedling and determine the symptoms with estimating of their 

incidence and severity. Six fungal genera were isolated and purified from the 

bed soil and the roots of Evergreen Cypress. These genera namely, Fusarium, 

Aspergillus, Macrophomina ,Verticillium ,Cladosporium and Phoma. 

Fusarium was the most frequent in the soil compared to all other fungi and its 

incidence percentage was 28.5- 25% on the roots of the Evergreen Cypress 

seedling aged 4 and 12 months, respectively. The percentages of infection and 

severity were gradually increased with temperatures rising to reach the 

highest in June 10.1 & 4.6% for Evergreen Cypress seedling, respectively. 

Keywords: Cupressus sempervirens, Soil fungi, Roots rot.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:komaitalhtra@gmail.com

