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Dyko & Sutton (H.&P.Sydow) ( (Nattrassiae mangiferae 
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 الخالصة
&  Dykoعن وجود الفطر  تقرح السٌقان واالفرعاظهرت نتائج العزل من اشجار السرو المصابة بالذبول و

Sutton H.&P.Sydow (Nattrassiae mangiferae).  ومن اختبار القدرة االمراضٌة للفطر على شتالت السرو
ان الفطر سبب تقرحآ مع جفاؾ وموت االفرع  تبٌن اشهر من التلقٌح 6 ،5، 4، 3بعد  بنوعٌة العادي والفضً

واظهرت نتائج المكافحة االحٌائٌة بنوعً وكان السرو الفضً اشد تاثرآ من السرو العادي بالفطر الممرض. التراجعً
تحت ظروؾ المختبر وتفوق  للفطر الممرض اذ حققا قدرة تطفلٌة عالٌة T.viridaو  T.harizanumالمقاوم الحٌوي 

اما فً الظلة . Bellعلى مقٌاس  ..1اذ بلؽت  T.virideقً قدرتة التطفلٌة على النوع  T.harizanumالنوع 
نوعً المقاوم الحٌوي وقد ل استجابتكانت قد  الملقحة بالفطر البالستٌكٌة فقد اظهرت النتائج ان شتالت السرو بنوعٌة

فً الحد من طول التقرح وعلى نوعً السرو اذ بلػ طول التقرح  T.harizanumع حدا من طول التقرح وتفوق النو
اما تاثٌر نوعً المقاوم الحٌوي على طول المجموع .على التوالً سم 1.4و  .1.3فً السرو العادي والفضً 

رع اذ تفوق الخضري فلم ٌكن هناك فروقات معنوٌة وعلى نوعً السرو وبٌنما كان هناك فروقات معنوٌة فً عدد االف
باختالؾ معنوي عن باقً فرع/نبات و 0..69على السرو العادي اذ بلػ عدد االفرع  T.harizanumمعاملة 

 .المعامالت

    .اشجار السرو ،Nattrassiae mangiferae،Cupressus sempervirensكلمات دالة:

 
   21/5/2201 :وقبوله 7/3/2201 :تارٌخ تسلم البحث

 
 المقدمة

من االشجار دائمة الخضرة وتعتبر تركٌا الموطن االصلً   Cupressus sempervirensٌعد السرو

تحتوي االؼصان على مكونات كٌمٌائٌة هً الباٌنٌن والكامفٌن  .ه وتستعمل للزٌنة وكمصدات للرٌاحل
المتسبب عن  لفحة االفرعٌصاب السرو بالعدٌد من االمراض منها مرض  (.1988 ،والسدرول )عبد هللا

 Dyko & Sutton H.&P.Sydow Nattrassiae ٌعد فطرو ومرض تعفن الجذور. Alternariaطر الف

mangiferae  احد المسببات الرئٌسٌة التً تصٌب مجموعة كبٌرة من االشجار مسببة موت االفرع و
و للفطر مدى عائلً واسع و ٌصٌب عدد كبٌر من اشجار الؽابات  (،2002 ،و اخرون Johnson)التقرحات 

لألشجار فً العراق إذ سبق  N,mangiferaeوبالنظر للخسائر التً ٌحدثها الفطر  الً عن اشجار اخرىفض
عبد )والصنوبر البروتً والثمري ( 1979 ،واخرون Shwkat)تسجٌله على أشجار اقتصادٌة مثل القوغ 

ً فمن  وٌعد هذا اما( 2005 ،دمحم)والجنار ( 1987 ،والٌوكالبتوس )كرٌم واخرون( 1985 ،هللا عالمٌا
تتمٌز (. 2004 ،رحمانً وآخرون) فقد سجل الفطر على اشجار السرو فً اٌران المعروؾ إصابته للسرو

اعراض المرض بجفاؾ االفرع و السٌقان و بخاصة فً االشجار الكبٌرة وقد ٌكون جفاؾ الفرع او الؽصن 
قتل األفرع أثناء صعودها مع مهماً فً  و نتٌجة الفرازه مواد سامة تلعب دوراً  (،2002،و علً ٌواند)جزئٌاً 

 Nienhous، 1974و  Hartmanر األشجار و موتها بشكل تدرٌجً )مما ٌتسبب عنه تدهوالنسػ  الصاعد 
نظراً ألهمٌة أشجار السرو فً ؼابة الموصل و نتٌجة و (.Biggs، 1994، 1987 ،و كرٌم و آخرون

 .ارتؤٌنا القٌام بهذه الدراسة الصابتها بالتدهور و لعدم وجود دراسة علٌها لذلك
 

 وطرائقهمواد البحث 
جلبت افرع تظهر علٌها اعراض الذبول وقطع من السٌقان التً تظهر علٌها : العزل وتشخيص الممرض

اعراض التقرح من اشجار السرو من محطة بستنه وؼابات نٌنوى فضال عن االشجار المزروعة فً حدائق 
صابة بالماء الجاري لمدة ساعة ثم أخذت أجزاء من المناطق المحاذٌة ؼسلت االجزاء الم .جامعة الموصل

 التتــجاوزقرحات ــجار فً منطقة التــزاء من االشـلإلصابة بالتقرح والذبول بواسطة مشرط معقم وأخذت أج
دقممائق ثممم جففممت  3% هاٌبوكلوراٌممت الصممودٌوم لمممدة 1سممم لكممل منهمما وعقمممت القطممع بؽمرهمما بمحلممول  0.5

 سم ٌحتوي 9ثم نقلت القطع إلى اطباق بتري قطرة   Whatman No.10بٌن ورقتً ترشٌح نوع بوضعها 

 
 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث األول
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Potato Dextrose Agar (PDA )على الوسط الؽذائً المعقمم المكمون ممن البطاطما والدكسمتروز واالكمار  
 50المضمماد الحٌمموي سمملفات ستربتوماٌسممٌن بتركٌممز الهندٌممة أضممٌؾ إلٌممة   Elimidiaالمصممنع مممن شممركة 

2±25حضنت االطباؾ فً درجمة حمرارة  .ملؽم/لتر قبل تصلبه  وبواقع خمسة قطع لكل طبق
سملٌلٌزٌة لممدة  ه

معقمممة بتقنٌممة نقممل أطممراؾ الؽممزل  PDAأٌممام نقٌممت المسممتعمرات النامٌممة فممً أطبمماق بتممري تحتمموي علممى  3-5
 PDAضمت المسمتعمرات النامٌمة فمً أنابٌمب اختبمار تحتموي علمى حف .Hyphal Tip Techniqulالفطمري 

5مائممل معقممم فممً درجممة حممرارة 
و  Barnettتممم تشممخٌف الفطممر المعممزول لمرتبممة الجممنس تبعمما لممـ  .سممٌلٌزٌة ه

Hunter (2006.) ولمرتبة النوع تبعآ لـ Sutton   وDyco (1989.)  وأكد التشخٌف من قبل الدكتور خالمد

   .نباتحسن طه/ قسم وقاٌة ال
علمى  Nattrassiae mangiferaeاختبمرت القمدرة االمراضمٌة للفطمر المعمزول  اختباار القادرا االمراةاية:

نوعٌن من شتالت السرو وهما العادي و الفضً إذ هٌؤت شتالت سلٌمة بعمر سنة ونصؾ ممؤخوذة ممن مشمتل 
تمم انتخماب  .ات/ جامعمة الموصملؼابات وبستنة نٌنموى والظلمة التابعمة لقسمم الؽابمات فمً كلٌمة الزراعمة والؽابم

ملمم فمً منطقمة القلمؾ وتممت ازلمة  5افرع فً الشتالت وأحدث فٌها جروح بوساطة ثاقمب فلٌنمً بقطمر  خمسة
ملمم ممن مسمتعمرة الفطمر منمماة علمى  5القلؾ بوساطة مشرط معقم ثمم نقلمت المى تلمك الجمروح اقمراف بقطمر 

2±25فممً درجممة حممرارة  PDAوسممط 
 Parafilmام ثممم ربممط القممرف بشممرٌط شمممعً أٌمم 5سممٌلٌزٌة و بعمممر  ه
  (.اشتملت كل معاملمة علمى خممس شمتالت )مكمررات (.Filer، 1968لتجنب تلوث الجرح بمسببات مرضٌة )

نفذت التجربة فً البٌت البالستٌكً التابع لقسم وقاٌمة النبمات / كلٌمة الزراعمة والؽابمات و أخمذت النتمائج بقٌماس 
   .اشهر من التلقٌح 6و  5و  4و 3ق الشتلة بعد متوسط طول التقرح الحاصل فً سا

 المكافحة االحيائية مختبريآ:
و  Trichoderma harzianumاستخدام نوعٌن من المقاوم الحٌوي  تم :أختبار القدرا التطفلية
Trichoderma viride  فً مقاومة الفطرN. mangiferae  لنوعً المقاوم  التطفلٌةدراسة القدرة ذلك لو

قسم كل طبق Dual culture techniqne (DCT )بطرٌقة الزرع المزدوج  الفطر الممرض الحٌوي ضد
بواسطة قلم ثابت  معقمPotato Dextrose Agar ( (PDA سم ٌحتوي على وسط زرعً 9 بتري قطرة

 5من حافة المستعمرة حدٌثة بعمر  اخذت ملم5 الى نصفٌن متساوٌٌن لقح مركز النصؾ االول بقرف قطرة
اخذ من حافة مستعمرة حدٌثة من نوعً المقاوم ملم 5مركز النصؾ الثانً للطبق بقرف قطرة  حلقاٌام و

االطباق فً  تنصفً الطبق بقرف من مستعمرة الفطر الممرض حضن فتم تلقٌحالحٌوي اما معاملة المقارنة 
2±25 درجة حرارة

( 1982، نواخرو Bell)تبعآ لمقٌاس  بعد ثالث اٌام درجة التطفل وحسبت سٌلٌزٌة ه

 .وكما ٌلً المكونة من خمس درجات
 الدرجة                          الوصؾ

 الفطر المقاوم ٌؽطً كامل الطبق               1
 من الطبق  2/3الفطر المقاوم ٌؽطً               2
 الفطر المقاوم والممرض كل منهما ٌؽطً نصؾ الطبق              3
 من الطبق 2/3ممرض ٌؽطً الفطر ال              4
 الفطر الممرض ٌؽطً كامل الطبق              5

 .ذو قدرة تطفلٌة عالٌهدرجه  2عند اقل من وٌعد المقاوم الحٌوي 
شتالت سلٌمة بعمر سنة ونصؾ وباقطار متجانسة من رت ٌأخت :المكافحة االحيائية في الظلة البالستيكية

 الطرٌقة الموصوفه سابقآكما فً  N.mangiferae بالفطر آصناعٌ ولقحت العادي والفضً السرو نوعً
  T.viride و T.harzianum المكافحة االحٌائٌة رشت الشتالت فً موقع العدوى بمعلق بوؼً لفطري

6×  6بتركٌز 
بوغ/مل ثم تم رش مناطق التلقٌح بالفطر الممرض لكال نوعً عاملً المكافحة االحٌائٌة  10

جز اثناء عملٌة رش كل شتله لضمان عدم تطاٌر االبواغ الى الشتالت المجاورة الى حد التشبع مع وضع حا
لكل معاملة ( بواقع خمس شتالت )مكررات نفذت التجربة ،رست بالما المقطر المعقماما معاملة المقارنة فقد 

 اشهر من المعاملة. 6 ،5 ،4 ،3وتم حساب  طول التقرح بعد 
واختبرت النتائج بطرٌقة دنكن عند مستوى احتمال  SASصائٌا بنظام حللت النتائج إح التحليل االحصائي:

والتجارب التً أجرٌت فً الظلة  CRDالمختبرٌة باستخدام التصمٌم العشوائً الكامل نفذت التجارب  0.05
 .RCBDالبالستٌكٌة باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة 

 
 النتائج والمناقشة

وبعد إزالة طبقة  ،ائج العزل من أفرع وقطع من سٌقان أشجار سرو مصابةأظهرت نت :العزل وتشخيص
وتمٌزت مستعمرة  ،Dyko  &Sutton (H.&P.Sydow Nattrassia mangifera)الفطر  ظهورالقلؾ 
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بشكلها القطنً وتكون عدٌمة اللون فً ( PDA)الفطر على وسط مستخلف البطاطا والدكستروز واالجار 
قطر المستعمرة  تبلؽ( 2 ،1داكن الشكل ) ثم االسودث ان تتحول الى لون زٌتونً بداٌة النمو ثم ال تلب

 سلٌزٌة وبعد إجراء الفحف المجهري تبٌن ان    27ـ25أٌام من التحضٌن فً درجة حرارة  5سم بعد 8.5
 وتكون األبواغ المفصلٌة شفافة فً.نتٌجة تجزئة الؽزل الفطري arthrosporesمفصلٌة  غوابالفطر ٌكون أ

وهذه الصفات تطابق الفطر ( 3بادئ االمر ثم تدكن بتقدم العمر وقد تحتوي على أكثر من خلٌة احٌاناً الشكل )
N.mangiferae  والمثبتة من قبل(Sutton و Dyko ،1989 )و (Barnett وHunter ،2006 ) وٌطلق

 Scytalidium dimidiatum (penz) Sutton andعلى الطور المفصلً الذي ٌتكون على الوسط الؽذائً 

Duko (Houston، 1992.) 

 

 
 

 .فً بداٌة النمو PDAمستعمرة الفطر النامٌة على وسط  :( 1الشكل )
Fig(1) Initial fungal colony grown on PDA. 

 
على السرو العادي والفضً بعد  N.mangiferaeأظهر اختبار القدرة االمراضٌة للفطر  القدرا االمراةية:

ٌصحبة لون داكن للنسٌج المصاب مع جفاؾ القلؾ وسهولة  آن التلقٌح ان الفطر سبب تقرحأشهر م 6،5،4،3
 N.mangiferaeانسالخه مع جفاؾ وموت األفرع التراجعً وهذه األعراض تطابق أعراض الفطر 

(Sutton و Dyko، 1989 2004 ،و رحمانً واخرون ) تم اعادة عزل الفطر من مواقع االصابة وبصورة
أشهر من التلقٌح  3ان طول التقرح بعد ( 1وٌبٌن الجدول )( PDA)زراعتها على الوسط الؽذائً نقٌة بعد 
سم مع عدم وجود فارق معنوي عن السرو العادي إذ بلػ  2.05على السرو الفضً  N.mangiferaeبالفطر 

سم مع  2.32أشهر فً السرو الفضً  4سم فً حٌن بلػ طول التقرح بعد  1.98أشهر  3طول التقرح بعد 
أشهر فقد  5سم اما طول التقرح بعد  2.26عدم وجود فارق معنوي عن السرو العادي اذ بلػ طول التقرح 

سم فً حٌن بلػ 2.49سم وٌفارق معنوي عن السرو العادي إذ بلػ طول التقرح  2.66السرو الفضً  بلػ فً
سرو العادي إذ بلػ طول التقرح سم وبفارق معنوي عنى ال 2.92أشهر فً السرو الفضً  6طول التقرح بعد 

له القدرة على مهاجمة األخشاب الحٌة والمٌتة وال  N.mangiferaeوتجدر اإلشارة الى ان الفطر  .سم 2.76
  (.1992 ،واخرون Hunt)ٌمتلك تخصٌصاً عائلٌاً او تخصٌصاً تؽذوٌاً حٌوٌاً 

 :االحيائية في الظلة البالستيكية المكافحة
فاي تقارح ناوعي السارو العااد  والفةاي بعاد T.viride  و T. harizanum لحياو تؤثير ناوعي المقااوا ا
علمى شمتالت السمرو بنوعٌمة العمادي  N.mangiferaeأظهمرت نتمائج مكافحمة الفطمر  :عدا فترات من التلقيح

 كان لهما تؤثٌر فً الحد من طول التقرح  T.virideو T.harizanumوالفضً ان نوعً المقاوم الحٌوي 
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 .فً مرحلة متقدمة من النمو PDAمستعمرة الفطر النامٌة على وسط  (2)الشكل 

Fig. (2) Advance fungal colony on PDA 

 

 
 (.Bوؼزلة الفطري )N.mangiferae (A ) المفصلٌة أبواغ الفطر (3الشكل )

Fig. (3) Arthrospores of N.mangiferae (A) Hayphal growth (B). 

 

سم وبؤختالؾ  1.68ن السرو العادي كان أقل تاثٌراً بالفطر الممرض إذ بلػ طول التقرح ا( 2)وٌبٌن الجدول 
معنوي عن السرو الفضً ومن تؤثٌر المعاملة بالمقاوم الحٌوي أظهر النوع   T.harizanum   ً فً الحد  تفوقا

عن النوع سم بالقٌاس مع معاملة المقارنة وٌؤختالؾ معنوي 1.37من طول التقرح إذ بلػ طول التقرح   

A 

B 
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 .على السرو العادي والفضً N.mangiferaeالقدرة االمراضٌة للفطر  :(1الجدول )
Table (1): Pathogenicity of N.mangiferae on Italian and Arizona cypress. 

 نوعً السرو
Type of cypress  

 المعامالت
treatment 

 بعد / شهر ( طول التقرح )سم
canker length (cm) after / month 

 أشهر 3

3 month 

 أشهر 4

4 month 

 أشهر 5
5 month 

 أشهر 6
6 month 

 العادي سرو
Italian cypress 

 Control g 0 g 0 g 0 g 0 المقارنة
 Inoculated f 1.98 e 2.26  d2.49         b 2.76 ملقحة بالفطر

 الفضً سرو
Arizona cypress 

 Control g 0 g 0 g 0 g 0 المقارنة
 Inoculated    f 2.05 e2.32 c 2.66 a2.92 ملقحة بالفطر

 .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 0.05*األرقام التً تحمل أحرفاً متشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال 
* ralus with same letters in the same column are not significantly different at p=0.05 according to Duncan's multiple 

range test. 
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 .N. mangiferaeعلى الفطر  T.harizanum  T. virideلنوعً المقاوم الحٌوي  التطفلٌةالقدرة ( 4الشكل )

Fig. (4) parasitism ability of T.harizanum T.viride on N.mangiferae 
 

T.viride  سم  1.4أشهر أقل طول التقرح اذ بلػ طول التقرح  3القراءة بعد ومن تؤثٌر موعد القراءة أظهرت
 2اشهر أعلى طول تقرح إذ بلػ طول التقرح  6وبفارق معنوي عن باقً القراءات فً حٌن كانت القراءة بعد 

سم ومن تاثٌر التداخل الثنائً بٌن النوع والمعاملة بالمقاوم الحٌوي ان نوعً المقاوم الحٌوي أدت الى الحد 
أعلى تؤثٌر فً الحد من طول التقرح على السرو  T.harizanumن طول التقرح وأظهرت المعاملة بالـ م

ً بمعاملة المقارنة مع وجود فارق 1.40و 1.35طول التقرح  بلػ العادي والفضً إذ سم على التوالً قٌاسا
عدم أختالؾ معنوي عن سم مع  1.46على السرو الفضً إذ بلػ التقرح  T.virideمعنوي عن المعاملة بالـ 

لسرو العادي وٌتضح من التداخل الثنائً بٌن النوع وموعد القراءة وجود أختالفات على ا T.virideمعاملة 
سم على السرو  1.36أشهر من التلقٌح بلػ  3معنوٌة بٌن النوع وموعد القراءة إذ ٌالحظ ان طول التقرح بعد 

ن هناك أشهر من التلقٌح فلم ٌك 5و 4العادي وباختالؾ معنوي عن السرو الفضً اما طول التقرح بعد 
اشهر من التلقٌح بلػ  6أختالؾ معنوي بٌن السرو العادي والفضً فً حٌن نالحظ ان طول التقرح بعد 

 سم على السرو العادي وبؤختالؾ معنوي عن السرو الفضً ومن  التداخل الثنائً بٌن موعد القراءة 1.96
 .Tول التقرح بالمعاملة بالـ اشهر أذ بلػ ط 3والمقاوم الحٌوي إذ نالحظ أقل طول تقرح بالقراءة بعد 

harizanum 1.08 املة بالـ ــالؾ معنوي عن المعــسم وبوجود أختT. viride قرح كانـول تــاما أعلى ط 
سم ومع عدم وجود أختالؾ معنوي عن  T.viride 1.7 ـاشهر إذ بلػ طول التقرح بمعاملة ال 6بالقراءة بعد 

 الثالثً بٌن النوع والمعاملة بالمقاوم الحٌوي وموعد القراءة الى التداخل وتبٌن نتائج T.harizanum  معاملة

وجود فروقات معنوٌة بٌن المعاملة بالمقاوم الحٌوي التً ادت الى الحد من طول التقرح بالقٌاس مع معاملة 
 طولػ ــادي أعلى تؤثٌر إذ بلــسرو العــعلى ال T. harizanumالمقارنة وأظهرت المعاملة بالمقاوم الحٌوي 

سم بالقٌاس مع معاملة المقارنة مع عدم وجود فروقات معنوٌة عن  1.03أشهر من التلقٌح  3التقرح بعد 
على السرو العادي أذ بلػ طول  T.virideعلى السرو الفضً والمعاملة بالـ  T.harizanumالمعاملة بالـ 

 .سم على التوالً 1.1 ،1.13التقرح 
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فممً تقممرح نمموعً السممرو العممادي T.viride وT. harizanum لحٌممويتممؤثٌر نمموعً المقمماوم ا :(2) الجممدول

 .والفضً بعد عدة فترات من التلقٌح
Table (2): Effect of T.harizanum T.viride in canker two type of cypress Italian and 

Arizona after periods from inoculation. 

 .حسب اختبار دنكن متعدد الحدود 0.05األرقام التً تحمل أحرفاً متشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال *
  *  ralus with same letters in the same column are not significantly different at p=0.05 according to Duncan's multiple 

range test. 

 
( 3ٌتضح من الجدول ) :تاثير المعاملة بنوعي المقاوا الحيو  على طول المجموع الخةر  وعدد األفرع

فً طول المجموع الخضري إذ بلػ طول المجموع عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن السرو العادي والفضً 
سم  103.88سم فً حٌن كان طول المجموع الخضري فً السرو الفضً  105الخضري فً السرو العادي 

فً حٌن كان هناك فرق معنوي بٌن السرو العادي والفضً فً عدد االفرع اذ بلػ عدد االفرع فً السرو 
بالمقاوم الحٌوي فرع/ نبات ومن تاثٌر المعاملة  56.89  فرع/ نبات و فً السرو الفضً 66.19العادي 

فً طول  T.virideو T.harizanum نالحظ عدم وجود أختالؾ معنوي بٌن نوعٌن المقاوم الحٌوي
سم على التوالً بالقٌاس مع معاملة  110.66 و 113.5 المجموع الخضري إذ بلػ طول المجموع الخضري

نالحظ تفوق  اما تاثٌر المقاوم الحٌوي على عدد األفرع .سم 89.16ري المقارنة إذ بلػ طول المجموع الخض
إذ  T.virideفرع/ نبات وبؤختالؾ معنوي عن معاملة  67.57إذ بلػ عدد األفرع   T.harizanumالمعاملة 

فرع/نبات ومن تاثٌر  49.16ػ عدد ــاملة المقارنة إذ بلـٌاس مع معــفرع/ نبات بالق 59.82بلػ عدد األفرع 

 وقــظ  تفــالحــضري نــموع الخــول المجــى طـلـــٌوي عــوع والمعاملة بالمقاوم الحــبٌن النل ــداخــالت

 Mean canker length (cm) after / month    بعد / شهر( متوسط طول التقرح )سم

 
 

 نوعً السرو
type of 

cypress 

 
 
 المعامالت  

Treatment  

 
 

  أشهر 3 
3 month 

   
 

 أشهر 4
4 month 

 
 

 أشهر 5       
5 month 

 
 

  أشهر 6 
6 month 

تؤثٌر التداخل بٌن 
النوع والمقاوم 

 الحٌوي
Effect 

interaction 

between type 

and biological 

تؤثٌر  متوسط
 النوع

mean Effect 

type 

 
 سروعادي
Italian 

cypress 

 مقارنة
Control 

e 1.96 d 2.13 c 2.40 ab 2.66 b 2.27 

b 1.68 T.v no 1.1 kl 1.36 hij 1.53 fgh 1.66 cd 1.41 

T.h o 1.03 lm 1.26 jk 1.46 fghi 1.63 d 1.35 

 
 سرو فضً
Arizona 

cypress 

 مقارنة
Control 

e 2 d 2.23 b2.53 a 2.70 a 2.36 

a 1.74 T.v mn 1.2 kl 1.36 ghij 1.56 f 1.73 c 1.46 

T.h 

 
no 1.13 lm 1.3 ijk 1.5 fg 1.70 d1.40 

تاثٌر التداخل بٌن 
 النوع والموعد
Interaction 

between type 

and time 

 سرو عادي
Italian 

cypress 
f 1.36 d 1.6 c 1.8 b 1.96 

 قاوم الحٌويمتوسط تؤثٌر الم
Mean effect biological control ًسرو فض 

Arizona 

cypress 
e 1.44 d 1.65 c 1.86 a 2.04 

تؤثٌر التداخل بٌن 
الموعد والمقاوم 

 الحٌوي
Interaction 

between time 

and 

biological 

 مقارنة
Control 

d 1.98 c 2.18 b 2.46 a 2.65 a 2.32 

T.v c 1.15 g 1.63 f 1.55 e 1.7 b 1.44 

T.h c 1.08 g 1.28 f 1.48 e 1.66 c 1.37 

 متوسط تؤثٌر الموعد
Mean effect time 

d 1.4 c 1.61 b 1.83 a 2  
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تاثٌر المعاملة بنوعً المقماوم الحٌموي علمى طمول المجمموع الخضمري وعمدد األفمرع فمً نموعً  :(3الجدول )

 .السرو العادي والفضً
Table (3): Effect of biocontrol agents on shoot length and number of branches of 

Italian and Arizona cypress. 
 نوعً السرو

type of cypress 
 

 المعامالت
treatment 

طول المجموع 
 ( سم)الخضري 

Shoot length 

(cm)  

 تؤثٌر النوع
Mean effect 

type 

عدد األفرع 
 ( )فرع/نبات

Number of 

branches 

(branch/plant)  

 ثٌر النوعتؤمتوسط 
Mean effect 

type 

 سرو عادي
Italian cypress 

 
 

 مقارنة
Control 

c87.66    
 

a 105.00 

d 56.33  
 

a 66.19 
T.v 
 

ab 112 c 61.65 

T.h 
 

a 115 a 69.40 

 سرو فضً
Arizona cypress 

 مقارنة
Control 

c 90.66  
 

a 103.88 

e 42  
 

b 56.89 
T.v b 109 d 58 
T.h ab 112.33  b 65.75 

متوسط تؤثٌر المقاوم 
 الحٌوي

Mean effect 

biological 

control 

 مقارنة
Control 

b 89.16 c 49.16 

T.v 

 
a 110.66 b 59.82 

T.h a 113.5 a 67.57 

 .تبار دنكن متعدد الحدودحسب اخ 0.05األرقام التً تحمل أحرفاً متشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوٌة بٌنها عند مستوى احتمال * 
* ralus with same letters in the same column are not significantly different at p=0.05 according to Duncan's 

multiple range test. 

 

سمم بالقٌماس ممع معاملمة  115أذ بلمػ طمول المجمموع الخضمري  العماديعلى السمرو   T.harizanumمعاملة 
سمممم ممممع عمممدم وجمممود أخمممتالؾ معنممموي عمممن معاملمممة  87.66الخضمممري لمممػ طمممول المجمممموع المقارنمممة إذ ب

T.harizanum سممم بالقٌمماس مممع معاملممة  112.33بلممػ طممول المجممموع الخضممري  علممى السممرو الفضممً إذ
 T.virideسمم ممع عمدم وجمود أخمتالؾ معنموي عمن معاملمة  90.66ذ بلػ طول المجموع الخضمري أالمقارنة 

ومن تمؤثٌر التمداخل الثنمائً بمٌن النموع والمعاملمة .سم 112بلػ طول المجموع الخضري على السرو العادي إذ 
علمى السمرو العمادي إذ بلمػ عمدد  T.harizanumبالمقاوم الحٌوي على عدد األفرع نالحظ تفوق المعاملة بالمـ 

وبمؤختالؾ  فمرع/ نبمات 56.33فمرع / نبمات بالقٌماس ممع معاملمة المقارنمة إذ بلمػ عمدد األفمرع  69.40األفرع 
فمرع/ نبمات بالقٌماس ممع  65.75على السرو الفضمً إذ بلمػ عمدد األفمرع  T.harizanumمعنوي عن معاملة 

فرع / نبمات وتسمبب نموعً المقماوم الحٌموي فمً زٌمادة عمدد التفرعمات  42معاملة المقارنة إذ بلػ عدد األفرع 

النبممات وبعممض  المحفممزة لنمممو ممموبتشممجٌعها نمممو النبممات مممن خممالل الزٌممادة الحاصمملة فممً بعممض منظمممات الن
( 1987وأشمار قاسمم وأخمرون )( 2004 ،واخمرون Harman)الفٌتامٌنات وفضالً عن أٌقافها نشاط الممرض 

 .ساهم فً زٌادة نمو نباتات الطماطه المعاملة تربتها بالفطر بشكل معنوي T.virideالى ان الفطر 
 

BIOLOGICAL CONTROL OF CYPRESS CANKER CAUSED  By Nattrassiae 

mangiferae (H.&P.Sydow) Sutton & Dyko  
Maad N. Al-Dabagh                                        Nadal Y. Al-Murad 

Plant Protection Dept. /College of Agric. & Forestry/ Mosul University/Iraq  

E-mail.nidal1234567@yahoo.com 

  
ABSTRACT 

The results of isolation from infected cypress trees showed the existence of 

Nattrassiae mangiferae. The pathogenicity test results showed the ability of the 

fungus to cause decline and branches dieback on two cypress types Italian and 
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Arizona after 3, 4, 5, 6 month from inoculation time. The result showed that 

Arizona cypress was more affected with the pathogen. Biological control with 

T.harizanum and T.viride showed high parasitism ability under laboratory 

conditions where T.harizanum recorded 1.4 according to Bell scale. Greenhouse 

results showed that biological control agents had positive effect where it caused 

notable limiting of the length of the lesion in two cypress types T.harizanum reduce 

the length of the lesion significantly on two types of cypress where lesion length 

were 1.35 and 1.4 cm in Italian and Arizona cypress respectively. Using biological 

control agents had no significant effect on shoot length while there significant 

differences in number of branches were clear, where T.harizanum treatment hit 

69.40 branch / plant in Italian cypress               

Key words: Nattrassiae mangiferae,  Cupressus sempervirens,  cypress.     
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