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أجريت دراسة لمكشؼ عف تأثير العدكل بنيماتكدا تعقد الجذكر

Meloidogyne

 javanicaكفطر الذبكؿ  Fusarium oxysporumعمى نبات البازالء ،كذلؾ بإضافة
مصدر العدكل بالنيماتكدا كالفطر كؿ عمى حدا كالنيماتكدا كالفطر معا ( في نفس الكقت
أك يسبؽ احدىما األخر بأسبكع) تحت الظركؼ المعممية .بينت النتائج اف ال فركقا
معنكية بيف المعامالت المنفردة كالمشتركة كلكف كجدت فركؽ معنكية بينيا كبيف الشاىد.
معدؿ الثآليؿ كاف مف  5-4في معامالت العدكل بالنيماتكدا أكالنيماتكدا كالفطر .كما

ظيرت أعراض تمكف الجذكر عمى جميع معامالت العدكل بالفطر منفردا أك معامالت
الفطر كالنيماتكدا ككاف معدؿ اإلصابة مف  3-1حسب المعاممة.

كممات مفتاحية ، Meloidogyne javanica,Fusarium oxysporum, :نبات
البازالء.

المقدمة

نبات البازالء  Pisum sativum L.أحد أىـ محاصيؿ الخضر كالحقؿ التي

تنتشر زراعتيا في أماكف مختمفة مف العالـ كيتبع الفصيمة البقكلية ،تشمؿ أنكاعا كثيرة
تزرع كغذاء أك عمؼ لمحيكاف ( .)2، 1تزرع البازالء بمناطؽ عدة مف العالـ كعمى

مساحات كاسعة ،ككذلؾ العديد مف الدكؿ العربية ،منيا الدكؿ الكاقعة في شماؿ افريقيا
كالجزائر كالمغرب كتكنس كليبيا (.)16،2،1

اجمللة الليبية لوقاية النبات 6102اجمللد ()6

1

الغرياني واخرون

يتعرض نبات البازالء لإلصابة بالعديد مف المسببات المرضية الفطرية كالنيماتكدية مما
يقمؿ مف إنتاجية المحصكؿ ( .)1قد سجمت العديد مف اجناس النيماتكدا التي تصيب

نبات البازالء كمف أىميا نيماتكدا تعقد الجذكر ( )5كالتي تشترؾ مع الممرضات األخرل
كتسبب أمراض مركبة أك متداخمة مما يؤدم إلى انخفاض شديد في المحصكؿ.
ظاىرة التأثير المشترؾ بيف نيماتكدا تعقد الجذكر كالفطريات أشير إلييا ألكؿ مرة بكاسطة
العالـ  ،)1892( Atkinsonكفيما بعد أجريت عدة دراسات بينت الدكر الذم تمعبو

النيماتكدا مع مسببات األمراض األخرل .النيماتكدا تكفر مصدر لدخكؿ الفطريات بما
تسببو مف جركح في أنسجة النبات ،إضافة إلى ما تحدثو مف تغيرات في النبات ليصبح
أكثر قابمية لإلصابة بالفطريات القاطنة في التربة (.)23،20،18،17،11
سجمت نيماتكدا تعقد الجذكر عمى نبات البازالء في عدة حقكؿ مف ليبيا ( ،)14،8كال
تكجد اال دراسات قميمة حكؿ اإلصابة المشتركة بيف النيماتكدا كالفطريات منيا تداخؿ
نيماتكدا حكصالت الصميبيات cruciferae Heteroderaكفطر

Rhizoctonia

solaniعمى شتالت نبات القرنبيط (،)9( )Brassica oleraceae var. capitata
كالتداخؿ بيف فطر  R.solaniكنيماتكدا تعقد الجذكر M. haplaعمى نبات الفجؿ

( .)22كتأثير التسميد الحيكم كالبكتاسي عمى التداخؿ بيف نيماتكدا تعقد الجذكر M.

 incognitaكفطرفيك ازريكـ  F. Oxysporum f.sp. lycopersiciعمى نبات
الطماطـ(.)7

كنظ ار ألىمية محصكؿ البازالء في ليبيا ،حيث تقدر المساحة المزركعة لمحصكؿ البازالء
الجافة كالخضراء في ليبيا حكالي (  (1.15 - 2.7ألؼ ىكتار كبإنتاجية تقدر ب )

 (6.25 - 6.3ألؼ طف عمى التكالي ( .)6ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير نيماتكدا
تعقد الجذكر  Meloidogyne javanicaعمى بادرات البازالء كتداخميا مع فطر
 Fusarium oxysporumالمعزكؿ مف البازالء.

مواد وطرائق البحث

تحضير لقاح النيماتكدا:
جمعت عينات مف بيت زجاجي بمنطقة سيدم المصرم ،طرابمس تظير عمييا

أعراض اإلصابة بنيماتكدا تعقد الجذكر .حدد النكع ( )Meloidogyne javanicaعف
طريؽ المقطع العجاني حسب طريقة ) ،(13حضر لقاح العدكل بالنيماتكدا مف معمؽ

بيض كطكر الحدث الثاني حسب طريقة ( )21كحدد عدد البيض كطكر الحدث الثاني
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في معمؽ النيماتكدا بكاسطة شريحة العد ،كذلؾ بأخذ متكسط ثالث قراءات مف معمؽ
النيماتكدا .حددت كمية المقاح لكؿ معاممة بمعدؿ  2500حدث  +بيضة.

تحضير لقاح الفطر:

عزؿ الفطر F. Oxysporumمف بذكر بازالء عمى بيئة صناعية عمى مستنبت
البطاطس كالديكستركز ) (PDAفي أطباؽ بترم قطر 9سـ .تركت في الحضاف لمنمك

لمدة أسبكع عند درجة ح اررة°25±2ـ ،كحفظت األطباؽ في الثالجة.

تحضير التربة

جيز خميط مف تربة زراعية رممية كتربة صناعية ( بيتمكس) بنسبة  1:1عقمت عند
درجة ح اررة  200ـ لمدة ستة ساعات في الفرف ككضع حجـ 850جـ مف التربة في
أكياس بالستيؾ.
المعامالت

اجريت التجربة في مختبر قسـ كقاية النبات ،بكمية الزراعة ،جامعة طرابمس،

بعدد ستة معامالت )1 :نيماتكدا فقط )2 ،فطر فقط )3 ،نيماتكدا  +فطر ( في نفس
الكقت )4 ،نيماتكدا  +فطر ( الفطر يسبؽ بأسبكع) (5 ،فطر  +نيماتكدا ( الفطر يسبؽ
النيماتكدا بأسبكع) )6 ،الشاىد ( بدكف إضافة مصدر عدكل) .كررت المعامالت ثالث
مرات كصممت المعامالت بطريقة التصميـ كامؿ العشكائية.

أضيؼ مصدر العدكل بالنيماتكدا بمعدؿ  2500بيضة كحدث ثاني 850/جـ تربة كذلؾ
بسكب معمؽ النيماتكدا في حفرة حكؿ محيط الجذكر باستخداـ ماصة .كأضيؼ مصدر

العدكل مف فطر  F. oxysporumبمعدؿ  6أقراص حاممة لغزؿ الفطر كاألبكاغ بقطر

5سـ حكؿ محيط الجذكر.
تسجيؿ النتائج

سجمت النتائج بعد  55يكـ مف العدكل .حسبت أطكاؿ النبات ،الكزف الرطب
كالجاؼ لممجمكعيف الخضرم كالجذرم ،كمعدؿ الثآليؿ كأكياس البيض ) )26كالدليؿ
المرضي ).(4
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النتائج والمناقشة
أظيرت النتائج أف العدكل بالفطر كالنيماتكدا قممت مف أطكاؿ المجمكع
الخضرم كالجذرم في جميع المعامالت مقارنة بالشاىد (جدكؿ .)1،كما لـ تالحظ أم

فركؽ معنكية بيف بقية المعامالت ،كىذا يتفؽ مع الدراسة التي قاـ بيا ( )4ك ال تتفؽ مع
الدراسة التي قاـ بيا ( )15،25عمى محصكؿ الباذنجاف كالطماطـ ،الف مثؿ ىذه الكثافة
أدت إلى زيادة كزف المجمكع الخضرم كالجذرم.تؤكد ىذه النتائج عمى أىمية نيماتكدا
تعقد الجذكر في زيادة شدة الضرر الذم تسببو لمنباتات التي تصيبيا كبالتداخؿ مع
المسببات المرضية األخرل ،كىذا ما تكصمت إليو الدراسات السابقة ( .)27،24،3أدت

المعاممة بالنيماتكدا إلى التقميؿ مف أكزاف المجمكع الجذرم في النباتات المعاممة كبحساب
دليؿ تعقد الجذكر فكاف يتراكح بيف  5-4ككاف الدليؿ المرضي يتراكح ما بيف 3-1
بجدكؿ رقـ ( .)1كما أدت اإلصابة بالنيماتكدا إلى منع تككيف العقد البكتيرية كىذا يتفؽ
مع الدراسة التي قاـ بيا ).)19
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جدول ( .) 1تأثير نيماتكدا تعقد الجذكر  Meloidogyne javanicaكفطر  Fusarium oxysporumعمى نمك كتطكر المركب المرضي عمى نباتات
البازالء

المعامالت

المجمكع

طكؿ

الخضرم(سـ)

طكؿ

المجمكع

الجذرم(سـ)

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

الشاىد

20.6

فطر فقط

12.8

نيماتكدا فقط

12.2

نيماتكدا +فطر (الفطر يسبؽ بأسبكع)

10.9

نيماتكدا +فطر (النيماتكدا تسبؽ بأسبكع)

6.21

نيماتكدا  +فطر (نفس الكقت)

7.7

دليؿ
()5-0

36.3
34.3
28.5
27.8
27.3
24.6

القيـ ىي متكسط ثالث مكررات لكؿ معاممة p ≤ 0.05, n=3
القيـ التي تشترؾ في حرؼ كاحد ال تكجد بينيا فركؽ معنكم ،بينما عند مستكل احتمالية ( .)0.05
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تعقد الدليؿ

الجذكر

5

كزف المجمكع

المرضي

()3-0

الجذرم

0

0

0.41

0

1

0.32

4

0

0.30

4

3

0.24

5

2

0.22

4

3

0.17
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الخالصة

نستخمص مف ىذه الدراسة اف إضافة الفطر كالنيماتكدا كاف ليما تأثير سمبي عمى نمك

نباتات البازالء في جميع المعامالت سكاء كانت اإلضافة مفردة أك مع بعضيما أك أم
 العدكل بالنيماتكدا أدت إلى ظيكر ثآليؿ عمى جذكر النباتات.منيما سبؽ األخر بأسبكع
 كما أدت. كما أدت العدكل بالفطر إلى تمكف الجذكر بالمكف البني5-4 بمعدؿ مف

اإلصابة بالنيماتكدا إلى التقميؿ مف أكزاف الجذكر في النباتات المعاممة بالفطر كالنيماتكدا

.معا أك كالىما منفردا
شكر
 األستاذ الدكتكر الزركؽ أحمد الدنقمي:يتقدـ الناشراف بجزيؿ الشكر كالتقدير لمسادة
كاألستاذ الدكتكر خميفة حسيف دعباج لمراجعتيـ ىذه الكرقة العممية كنصائحيـ القيمة
.أثناء فترة الكتابة

The combined effect of Root knot nematode Meloidogyne

javanica and Fusarium oxysporum on the growth of pea plant
(Pisum sativum L).

Al-Ghariani, Najat. K and Ghazala,Al-Sadek. M

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University
of Tripoli

Abstract
A study was conducted to determine the effect of Root knot

nematode Meloidogyne javanica and the causal of wilt disease

Fusarium oxysporum on pea plants, by adding the inoculums of
nematode and fungus individually or together ( at the same time

or one week before each other) under laboratory conditions. The
results showed there were no significance difference between the
individual or combined treatments, significance difference were
found only between the control and other treatments. The gall
6
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index was from 4-5 on all nematode treatments. Discoloration
was shown on roots with rate of infection from 1-3 on all fungal
treatments whether individually or in combination with nematode.
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