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 الممخص

أجريت دراسة حصر أولي عمى أصناف الزيتون المزروعة بمنطقة يفرن في ليبيا وىى 
والقزازي النتشار أجناس النيماتودا التي تصاحب أشجار الغنياني، الشماللي، الغياني  

عينة من جذور الزيتون والتربة المحيطة بيا.  124  الزيتون في ىذه المنطقة . جمعت
 استخمصت النيماتودا منيا بطرائق عدة ،الفحص المباشر وأقماع برمان والمصافي.

 عرفت النيماتودا معمميا.
لنيماتودا المتطفمة عمى النباتات، شممت األجناس دلت النتائج عن تواجد أجناس من ا

  ,Trichodorus spp Pratylencus spp,  Helicotylenchus sppالتالية: 
Xiphinema spp Rotylenchus spp, . Ditylenchus spp,  إضافة إلى بعض

األجناس من النيماتودا حرة المعيشة. ووجد أن أكثر أعداد  أجناس النيماتودا المتطفمة 
مصاحبا لصنف الشماللي  بينما سجمت باقي األصناف أقل عدد من   عمى النبات

األجناس. وىذا كان تسجيل أولي لتمك األجناس النيماتودية في التربة المحيطة  بجذور 
 الزيتون بمنطقة يفرن.

 

 : أصناف الزيتون، أجناس النيماتودا كممات مفتاحيو
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 المقدمة

بأىميتيا وقيمتيا االقتصادية، االجتماعية والدينية، فقد عرفت شجرة الزيتون منذ القدم  
ذكرت  ىذه الشجرة المباركة في القران الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، كما تغنى بيا 

(. تنتشر زراعة الزيتون في مناطق عديدة من 5، 1الشعراء واعتمد عمييا الغني والفقير )
اعتيا وقد تتوزع عمى عدة مناطق وكل منطقة ليا ليبيا نظرا لمظروف البيئية المالئمة لزر 
% من إنتاج العالم كما يصل عدد أشجار  3.4أصناف مميزة. يشكل إنتاج الزيتون 

(. تنتمي شجرة الزيتون إلى العائمة 1،2مميون شجرة ) 750الزيتون في العالم إلى 
Oleaceae واسميا العممي   Oleo europuea L. مة وتعتبر من األشجار الدائ

الخضرة التي تعمر مئات السنين. شجرة الزيتون ليا دورا ىاما في اقتصاد الشعوب التي 
 (  .5,3,1تعيش حول منطقة حوض البحر المتوسط منذ زمن بعيد )

تتمثل األىمية االقتصادية لمزيتون اساسا في استخراج الزيت من الثمار وفي التخميل  
ويعتبر الزيتون من العناصر الغذائية والصناعية والطبية اليامة. اما بقايا الثمار التي 
يستخرج منيا الزيت فقد تستخدم في التسميد والوقود وغذاء لمماشية وأما األوراق فتستعمل 

% بروتين وتستخدم األخشاب في صناعة اآلثاث 9ات حيث تحتوي عمى عمف لمحيوان
(. تتعرض جميع أجزاء 2,1والتدفئة كما تستخدم ىذه كأشجار زينة ومصدات لمرياح )

شجرة الزيتون لالصابة بالعديد من اآلفات الحشرية والمرضية، وتعتبر النيماتودا من اىم 
را ىاما في تمف الجذور مما يؤدي إلى الكائنات المستوطنة في التربة التي تمعب دو 

جنسا والتي أثبتت  33نوعا من النيماتودا تتبع  70(. ىناك حوالي 4,1ضعف اإلنتاج )
األبحاث بأنيا مترافقة مع جذور نبات الزيتون، بعضيا يكون ممرض والبعض االخر 
يتواجد في منطقة الجذور وقد يكون غير ممرض. أنواع عديدة من اجناس 
Helicotylenchus, Meloidogyne, Xiphenima) (Tylenchulus, 

Trophotyenchulus, Heterodera   عزلت من الجذور والمنطقة المحيطة بيا في
 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,1بعض من مناطق العالم وخاصة منطقة البحر المتوسط )

13, 14, 15, 16, 17, 18.) 

مصاحبة ألشجار الزيتون بمنطقة تيدف ىذه الدراسة إلى حصر أجناس النيماتودا ال
 يفرن.
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 مواد وطرق البحث

 اوال: طرق جمع العينات:

جمعت عينات التربة من منطقة الجذور باستعمال اسطوانة جمع العينات أو            
الجاروف عمى أن تكون ىذه الحقول خالية من المحاصيل األخرى. ويتناسب حجم العينة 

 300 – 250مع الغرض المأخوذة من اجمو وبصفة عامة حجم العينة يجب تراوح من 
 الحقل المراد فحصو وىي كالتالى: وعدد العينات يتوقف عمى مساحة 2سم

 

 عدد العينات 2المساحة / م

100 4 – 6 

300 7 – 9 

500 10 – 12 

4000 20 – 27 

5000 28 – 30 

10000 45 - 50 

 

اخذت عينات التربة عمى نقاط متتالية بعد تقسيم الحقل بواسطة خطوط وىمية الى 
متر من حدود الحقل. وفي حالة  2 – 0.5مربعات عمى ان تترك مسافة تتراوح مابين 

عينة خمطا جيدا بحيث تصبح عينة واحدة مركبة ثم  25مسح مساحة كبيرة ، تخمط 
يؤخذ منيا جزء لمفحص في المختبر وتعتبر ىذه العينة ممثمة لمساحة تبمغ حوالي ىكتار. 

سم حسب عمق الجذور وعادة ما تكون  12 – 9أخذت عينات التربة من عمق حوالي 
 بقطع صغيرة  من الجذور. مختمطة
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م لحين استخالص °5وضعت العينات في أكياس بالستيكية وحفظت في الثالجة 
 النيماتودا بحيث التزيد المدة عن اسبوع. 

 ثانيا: طرق استخالص النيماتودا:

 .طرق استخالص من التربة:1                

 ة عمى نوع العينة وحجمياتتوقف الطريقة التي تتبع في استخالص النيماتودا من الترب

 عينات تربة صغيرة الحجم  -أ

طريقة الفحص المباشر؛ وفييا وضعت العينة مع قميل من الماء ويجري الفحص  -1
المجيري بواسطة مجير التشريح، ثم تمقط النيماتودا وتنقل الى شريحة فحص بيا قميل 

من محمول القتل  من الماء المقطر في حالة الحصول عمى النماذج الحية، او قميل
 والتثبيت في حالة استخداميا لعمل تحضيرات مجيرية.

طريقة أقماع برمان: بعد سحب العينة من قمع برمان تفحص تحت المجير مباشرة  -2
7).) 

 Cobb, Sieving and decanting  (7.)عينات تربة كبيرة:  -ب

 النتائج والمناقشة

من النيماتودا كانت مصاحبة لألصناف اجناس  6( أن ىناك 2، 1دلت النتائج جدول )
  ,Trichodorus spp Pratylenchus sppالشائعة بمنطقة يفرن وىى  و

Helicotylenchus spp,  Xiphinema spp Rotylenchus spp, . 
Ditylenchus spp,  وجدت جميع ىذه األجناس مصاحبة لصنف الشماللى  اى أن

ىذا الصنف يعتبر أكثر األصناف من حيث عدد اجناس النيماتودا التى كانت مصاحبة 
ليا. باإلضافة إلى تفاوت ممحوظ في تواجد ىذه األجناس عمى األصناف األخرى التي 

 استيدفت  في الدراسة.
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مصاحبين لجميع   Pratylencus sppو Trichodorus sppفقد وجد جنس  
 Trichodorus sppاألصناف بمناطق الحصر، و يمكن القول عمومًا إن كل من  

كانت أكثر األجناس تواجدًا مما يجعميا اآلفات النيماتودية  Pratylenchus sppو
 الرئيسية لمعظم أصناف الزيتون بمنطقة يفرن.

ا كان مقتصرًا عمى صنفي فتواجدىم Ditylenchus spp و Xiphinema spp بينما
فقد  Rotylenchus sppو  Helicotylenchus sppالغنياني والشماللى، ولكن جنس 

 الشماللى. تكرر تواجده مع صنف

( يوضح تفاوتا كبيرا بين اصناف الزيتون من حيث مدى انتشار ىذه األجناس 2جدول ) 
ن القول ان كل من عمى كل منيا والتي يعكسيا معدل تواجدىا في العينات ولكن يمك

أصناف الشماللي والغيناني كانت أكثر األصناف مالئمة ليذه األجناس مما يجعميا 
 التي تسببيا. باألمراض لإلصابةاألصناف الرئيسية في ىذه المنطقة اكثر عرضة 

   Xiphinema sppتشير أيضا ىذه النتائج اقل نسبة تواجد كانت ألجناس  
Ditylenchus   spp, و Rotylenchus spp  والتي سجمت عمى بعض األصناف

 في  مناطق الدراسة.

وجده الكثير من الباحثين من حيث أن ىذه األجناس مصاحبة  تتفق ىذه النتائج مع ما
( فقد سجل الباحثون في ىذا المجال أن 15،  9، 4، 1لشجرة الزيتون في ليبيا والعالم )

(. مايتفق 9مصاحبة ألصناف الزيتون في ليبيا )ىناك العديد من اجناس النيماتودا تكون 
عميو مع ىذه النتائج المتحصل عمييا في ىذا البحث ولكن لم يتم التركيز عمى 

 األصناف.

عمى العموم فإنو يمكن القول ىنا ان االختالفات المتحصل عمييا بين األصناف في ىذا 
ى في الغالب عوامل البحث ربما ترجع الى عوامل اخرى خالف العوامل الوراثية وى

 بيئية، منيا عمر الشجرة والعوامل الزراعية المتبعة.

وجدت أيضا مجموعة من النيماتودا الحرة حول منطقة الجذور بنسب مختمفة وكان اكبر 
معدل لتواجدىا عمى صنف الشماللى  والغنياني  والغياني، بينما كان اقل معدل لتواجدىا 

 (. 1عمى صنف القزازي شكل )
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بين  ( يوضح أن ىناك تفاوتا ممحوظا في اعداد النيماتودا الحرة فقد تراوحت ما2)جدول 
وقد وجد ىذا االختالف عمى حسب المناطق  2سم 250نيماتودا في  55الى  8

واألصناف. أظيرت األصناف المزروعة مالئمتيا لنشاط ىذا النوع من النيماتودا والتي 
تتركز زراعتيا في اىم خمس مناطق من مدينة يفرن )جنوب يفرن، عين الرومية، شرق 
ي يفرن، محمة السوق، جنوب غرب يفرن( ، فقد سجمت اعمي متوسط ليا عمى صنف

 (.1الشماللي ، الغنياني عمى التوالي كما ىو موضح بالشكل رقم )

 الزيتون بمنطقة يفرن. ألصناف(: اجناس النيماتودا الممرضة المرافقة 1جدول )

 جنس النيماتودا صنف الزيتون
 .Pratylencus spp الشماللي

Helicotylenchus spp. 
Ditylenchus spp. 
Xiphinema spp. 
Trichodorus spp. 
Rotylenchus spp. 

 .Pratylencus spp الغنياني
Xiphinema spp. 
Ditylenchus spp. 
Trichodorus spp. 

 الغياني
Pratylencus spp. 
Trichodorus spp. 

 .Pratylencus spp القزازي
Trichodorus spp. 
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 (: أجناس النيماتودا المتواجدة عمى كل أصناف الزيتون بمناطق زراعتو. 2جدول )

صنف  المنطقة
 الزيتون

متوسط اعدد النيماتودا الحرة 
 2سم 250/

 جنس النيماتودا 

 Pratylenchus spp 30 الغياني جنوب يفرن

Trichodorus spp 
 Pratylenchus spp 20 القزازي  عين الرومية

Trichodorus spp 
 Pratylenchus spp 31 الغنياني شرق يفرن

Trichodorus spp 
 Pratylenchus spp 38 الشماللي جنوب يفرن

Trichodorus spp 

Xiphinema spp 55 الشماللي محمة السوق Pratylenchus spp 

Trichodorus spp 

Helicotylenchus 
spp 

Rotylenchus spp 

 Pratylenchus spp 38 الغنياني جنوب غرب يفرن

Trichodorus spp 

Xiphenima spp 33 القزازي جنوب غرب يفرن Pratylenchus spp 

Trichodorus spp 
 Pratylenchus spp 8 الغنياني شرق يفرن

Ditylenchus spp 
 Pratylenchus spp 21 الشماللي محمة السوق

Helicotylenchus 
spp 
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 الحرة وأصناف الزيتون بمنطقة يفرن( : العالقة بين اعداد النيماتودا 1شكل )
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Correlation of Nematode genera with olive tree 
at Yefren area of Libya 
Al-Sadek  Mohamed Ghazala1 ., Najat Khalifa Al-Ghariani2 and Ezarug  
Ahmed Edongali3  

Faculty of agriculture- University of Tripoli Department of Plant Protection  
elsadek1969@yahoo.com1. E. mail:  

  A3aia@hotmail.commail: -E 2.    
3. E-mail: EDONGALI48@hotmail.com 
Abstract 

A preliminary survey  were conducted to determine the relation 
between  olive trees grown in YEfran- Libya  which were 
Ghaniani, Shemlali, Ghiani and Gazazi  and plant-parasitic 
nematodes. A total of 124 root and rhizosphere soil samples were 
examined using Baermann funnels and Decanting and sieving . 
Nematodes were identified based on the morpho-antutoical 
features. A total of six nematode genera were identified. These 
nematode genera include: Trichodorus spp., Pratylenchus spp.,  
Helicotylenchus spp.,  Xiphinema spp Rotylenchus spp and 
Ditylenchus spp. In addition to some genera of free living 
nematodes. The highest number of plant parasitic nematodes 
were associated with Shemlali  while few genera were associated 
with other varieties of olive trees.  These nematode genera are 
recorded in the rhizosphere of olive for the first time in Yafran-
Libya. 
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