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انتذار وتعخيف نيساتهدا تعقج الجحور Meloidogyne spp.
السراحبة لشباتات العائمة القخعية بالجبل االخزخ ،ليبيا.
نعيسة ىيبة عسخ و دمحم عمى مهسى ادم

قدع الػقاية كمية الدراعة جامعة عسخ السختار البيزاء ليبيا
البخيج االلكتخوني Mohamed.adam@omu.edu.ly

السمخص
ىجفت ىحه الجراسة الى حرخ وتعخيف انػاع نيساتػدا تعقج الجحور الستصفمة عمى نباتات
العائمة القخعية بسػاقع مختمفة بالجبل االخزخ ،حيث تع تعخيف نػعيغ مغ ىحا الجشذ وىسا

 M. incognitaو  M. javanicaعمى نباتات الخيارCucumis sativus L.
والكػسة

L.

Cucurbita pepo

والقخع

Duch

moschata

 .Cucurbitaوسجمت

أعمى شجة إصابة عمى الخيار يميو الكػسة واخي اخ القخع .ولع تدجل االصابة عمى البصيخ

lanatus

Citrullusوالذساـ

L.

Cucumis melo

نط اخ لعجـ زراعتيسا بكسيات

كبيخة .اما بالشدبة لمسشاشق فقج سجل وجػد ىحا الشػعيغ في مشصقة الحسامة و الفتائح و
الػسيصة اما في وعيغ مارة فقج سجل الشػع .M. javanica
الكمسات الجالة ،Meloidogyne spp. :الخيار ،الكػسة ،القخع ،البصيخ.
السقجمة

تعتبخ مشصقة الجبل األخزخ مغ أىع السشاشق الدراعية في ليبيا ،وىي تقع في الذساؿ
الذخقي بيغ خصي شػؿ  °20و °32وعخض  º23و ،°33وتستج مغ مشصقة السخج غخبا إلي
درنة شخقا بصػؿ 200كع عمى ساحل البحخ الستػسط وبارتفاع يتخاوح بيغ  800-200ـ عغ
سصح البحخ( .)4ومغ أىع محاصيل الخزخ التي تدرع في ىحه السشصقة نباتات العائمة
القخعية ويصمق عمييا اسع القخعيات وأغمبيا محاصيل حػلية تدرع ألجل ثسارىا ،وتتذابو

تقخيبا في احتياجاتيا الدراعية وتراب غالبا بشفذ اآلفات ،تزع العائمة القخعية نحػ
96جشذ ،وحػالي 750نػع تشتذخ زراعتيا في السشاشق الجافئة مغ العالع وجسيعيا حداسة
لمرقيع (.)6
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تعتبخ الشيساتػدا الستصفمة عمى الشبات مغ اىع العػامل السحجدة لإلنتاج الدراعي وقجر الفاقج

الشاتج عشيا بحػالي  157بميػف دوالر سشػياً( .)18كسا اف االغمبية في ىحا الفاقج يخجع
لمشيساتػدا داخمية التصفل الداكشة والتي مشيا نيساتػدا تعقج الجحور والتي تعتبخ مغ اخصخ

مدببات االمخاض الشيساتػدية .وتع اكتذاؼ ىحا الجشذ ألوؿ مخة عمى نبات الخيار في
الرػبات بإنجمت اخ عمى يج العالع  Berkeleyعاـ  .)8( 1855ويزع ىحا الجشذ اكثخ مغ

 100نػع ( .)11سجل مشيا  22نػع في أفخيقيا ( .)14وتريب نيساتػدا تعقج الجحور اكثخ
مغ  5500نػع وتحت نػع نباتي( .)17سجل في ليبيا وجػد ستة انػاع حدب الجراسات
الدابقة عمى السحاصيل الدراعية والحذائر برفة عامة ( ،)3اما عمى نباتات العائمة
القخعية في ليبيا فقج سجل وجػد خسذ انػاع والسػضحة (بالججوؿ .)1

وقج اجخيت ىحه الجراسة بغخض تقجيخ شجة إصابة نباتات العائمة القخعية بسشصقة الجبل

االخزخ بشيساتػدا تعقج الجحور وكحلظ تعخيف االنػاع التابعة ليحا الجشذ باستخجاـ الرفات
الذكمية لمقصاع العجاني.

مهاد وطخائق البحث

شسمت ىحه الجراسة عجة مشاشق مغ الجبل االخزخ وىي الحسامة والحشية والػسيصة و
البيزاء و شحات والقبة ومخاوة وعيغ مارة والسخج الفتائح ،تست زيارة ىحه السشاشق وجسعت

عيشات جحور مغ نباتات العائمة القخعية ،وفحرت لمكذف عغ لػجػد العقج عمييا و في
حالة تدجيل السخض جسعت مغ  10-5عيشات بذكل عذػائي وتع حداب شجة االصابة
عمييا وذلظ بتقجيخ معجؿ العقج واكياس البيس حدب مقياس ( )15كالتالي =0 ( :ال يػجج

عقج أو أكياس بيس 2-1 = 1 ،عقجة أو كيذ بيس 11-3 =2 ،عقجة أو كيذ بيس،

 30-12=3عقجة أو كيذ بيس 100-30=4 ،عقجة أو كيذ بيس= 5 ،أكثخ مغ 100

عقجة أو كيذ بيس) .وتع حداب قيسة االنجخاؼ السعياري .كسا جمبت العيشات الى السعسل
لغخض تعخيف الشػع وذلظ بعسل خسدة مغ القصاع العجاني لسؤخخة االنثى حدب ما وصفة
( )16وفحرت تحت عجسة تكبيخ  x 40وتع التقاط الرػر بػاسصة مجيخ مدود بآلة
ترػيخة رقسية مترمة بجياز حاسػب آلي نػع ()Leica Microsystem CMS, GmbH

مػديل .DM 1000 LED
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ججوؿ( .)1أنػاع نيساتػدا العقج الجحرية السدجمة عمى القخعيات في ليبيا.
الشهع

العائل

M. incognita

الخيار

قخع
الذسام

حداـ الداحل الغخبي

()13،12

شخابمذ ،سيجي ارحػمة،

M. javanica

قرخ بغ غذيخ ،الداوية

M. incognita

شخابمذ

M. incognita

سيجي ارحػمة

M. javanica

السخج

M. arenaria

سيجي ارحػمة

M. incognita
M. javanica
الكهسة

السهقع

السخجع

M. javanica
M. arenaria
M . thamesi
M .incognita
M. javanica
Meloidogyne sp.

()5
()12،10،9
()2

حداـ الداحل الغخبي

()13،12

شخابمذ

()9

شخابمذ ،الجفخة ،الذاشئ
شخابمذ (حي األنجلذ)

()5

حداـ الداحل الغخبي

()13،12

شخابمذ

()9

الشتائج والسشاقذة
تعخيف أنهاع نيساتهدا تعقج الجحور عمى محاصيل العائمة القخعية في مشظقة الجبل

األخزخ.

تبيغ مغ خلؿ الشتائج إصابة بعس محاصيل العائمة القخعية بشيساتػدا تعقج الجحور وىي
الخيار والكػسة والقخع  ،في حيغ لع تدجل االصابة عمى الذساـ والبصيخ الحاف يدرعاف

بكسية صغيخة في مشصقة الجراسة .وقج سجمت إصابة نيساتػدا تعقج الجحور في مشاشق
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الػسيصة الفتائح عيغ مارة الحسامة ولع تدجل االصابة في السخج وشحات و البيزاء والقبة
و مخاوة والحشية لعجـ انتذار زاعتيسا بيحه السشاشق.
واختمفػػت ىػػحه الشتيجػػة مػػع نتػػائج د ارسػػة أحػػػيصى ( )2الػػحي سػػجل مػػخض تعقػػج الجػػحور عمػػى
الخيػػار فػػي مشصقػػة السػػخج وض ػػاحييا .امػػا بالشدػػبة لمسشػػاشق فقػػج سػػجل أدـ ( )1نيسػػاتػدا تعقػػج
الجػحور فػي مشصقػػة الحسامػة والحشيػة وعػػيغ مػارة عمػػى نباتػات العائمػة الباذنجانيػػة .واختمفػت مػػع
دراسة الحػيصي ( )2الحي سجل وجػد مخض تعقج الجحور في مشصقة السخج وقج يخجػع الدػبب
الػػى تغيػػخ السػاقػػع الدراعيػػة وكػػحلظ اخػػتلؼ نػػػع السحرػػػؿ .واتفقػػت كػػحلظ مػػع الج ارسػػات التػػي

أجخيت فػي غػخب ليبيػا ( )13،12،10،9،5حيػث سػجمت ىػحه الشيسػاتػدا عمػى الخيػار والكػسػة
والقخع.
بيشت نتائج تعخيف االنػاع مغ خلؿ الذكل السػرفػلػجي لمقصاع العجاني وجػد نػعيغ مغ

نيساتػدا تعقج الجحور وىسا M. incognitaو  M. javanicaشكل ( .)2اتفقت ىحه
الشتيجة مع الجراسة التي سجل فييا وجػد الشػعيغ في مشصقة الجبل االخزخ وذلظ باستخجاـ
شخيقة القصاع العجاني ،و بالكذف عغ االنديسات واستخجاـ الػ DNAلعجد  68عذيخة (.)7
كحلظ مغ السعخوؼ عالسياً اف ىحيغ الشػعيغ مغ االكثخ انػاع ىحا الجشذ انتذا ار في العالع

[.]13

و سجل وجػد الشػعيغ  M. javanicaو  M. incognitaعمى الخيار كسا ىػ مبيغ في
(الججوؿ  ،)2حيث وجج الشػع  M. javanicaفي كل مغ الحسامة والػسيصة بيشسا سجمت

 M. incognitaفي مشصقة الفتائح ،وتخاوح معجؿ العقج عمى الجحور مغ 4.60 -0.26كسا
في (ججوؿ )3ومعج أكياس البيس مغ  4.60 -0.38كسا في (ججوؿ .)4

وكحلظ عمى الكػسة تبيغ وجػد نػعيغ  M. javanicaو  M. incognitaكسا ىػ مبيغ في

(ججوؿ  ،)2وسجل الشػع  M. javanicaفي الحسامة والػسيصة في حيغ سجل الشػع M.
 incognitaفي مشصقة الفتائح ومشصقة عيغ مارة ،وتخاوح معجؿ العقج عمى الجحور مغ
 4.20 -0.45كسا في (ججوؿ  )3ومعجؿ أكياس البيس مغ  4.43 -0.42كسا في (ججوؿ
.)4

وسجل الشػع  M. incognitaعمى القخع في مشصقة عيغ مارة (ججوؿ  .)2عجـ تدجيل
نيساتػدا تعقج الجحور عمى الذساـ والبصيخ بالسشصقة يخجع النو يفزل زراعتيسا باألراضي
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الججيجة نط اخ لحداسيتيسا لألمخاض الفصخية لحلظ لع يدجل زراعتيسا بالسػاقع القجيسة كسا اف
التخكيد عمى محاصيل البرل والصساشع في الفتخة االخيخة بسشصقة الجبل االخزخ.
اختمف معجؿ العقج ومعجؿ أكياس البيس بيغ السحاصيل والسشاشق (ججوؿ  )3حيث سجل
أعمى معجؿ لمعقج وأكياس البيس عمى محرػؿ الخيار ٍ 3.60
لكل مشيسا في مشصقة
الػسيصة واقل معجؿ عمى القخع في مشصقة عيغ مارة  2.80و  2.67عمى التػالي.
ندتشتج مغ ىحه الجراسة وجػد نيساتػدا تعقج الجحور عمى نباتات العائمة القخعية ونػصي

بدارعة أصشاؼ مقاومة بعج اختبار حداسيتيا.

ا

ب

شكل  .2الشسط العجاني لمشيساتػدا ( أ)  M. javanicaو (ب) M. incognita
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ججوؿ  .2أنػاع نيساتػدا تعقج الجحور السدجمة عمى نباتات العائمة القخعية في مشاشق
الجراسة.
السشصقة

السحرػؿ
الخيار

الكػسة

القخع

الذساـ

البصيخ

الحسامة

M. javanica

M. javanica

-

/

/

الػسيصة

M. javanica

M. javanica

-

-

/

M. incognita M. incognita

-

-

-

/

/

-

-

-

-

/

مخاوة

-

/

/

-

/

القبة

-

-

/

/

/

البيزاء

-

-

/

/

/

السخج

-

-

/

/

/

-

-

-

-

-

الفتائح

عيغ مارة
الحشية

شحات

/

M. incognita M. incognita

( )-لع تدجل نيساتػدا تعقج الجحور )/( ،لع يدجل السحرػؿ في السشصقة
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ججوؿ  .3مقياس العقج واكياس البيس عمى نباتات العائمة القخعية بشيساتػدا تعقج الجحور Meloidogyne spp.في مشاشق الجراسة حدب مقياس (.)15
السحرػؿ
الخيار

السشصقة
معجؿ العقج

الكػسة
معجؿ

اكياس البيس

معجؿ العقج

القخع
معجؿ
اكياس البيس

معجؿ العقج

معجؿ
اكياس البيس

الػسيصة

0.50± 4.60

0.38 ±4.60

0.42± 4.20

0.42± 3.80

-

-

الحسامة

0.45± 3.90

0.51 ±3.57

0.49± 4.00

0.55± 3.50

-

-

الفتائح

0.26± 3.20

0.45 ± 3.20

0.00± 3.30

0.53± 4.43

-

-

-

-

0.45± 3.20

0± 3.00

0.44± 2.80

0.50±2.67

عيغ
مارة
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Distribution and identification of Root-knot
nematodes associated with Cucurbitaceae crops
in Aljabal Alakther, Libya.
Naeimah Heebah Omar and Mohamed A. M. Adam
Plant Protection Department – Faculty of Agriculture – Omar Al-mukhtar
University. Elbida-Libya. P.O. Box 919
Corresponding author:
E-mail: Mohamed.adam@omu.edu.ly (Mohamed AM Adam)

Abstract
The survey conducted to assess the incidence of root-knot
disease on Cucurbitaceae crops in Aljabal Alakther (Libya).
Showed the distribution of two species M. incognita and M.

javanica on cucumber, Squash and Pumpkin. The highest

infection was recorded on cucumber followed by Squash and
Pumpkin. Whereas no root-knot nematodes infect watermelon or
melon because they were less cultivated crops. The disease was
found on area of Al-hamama, Al-ftauh, and Alwsata whereas in
Aun-Mara only M. javanica was recorded.

Keywords: Meloidogyne spp., Cucumis sativus, Cucurbita pepo,

moschata, Citrullus lanatus, Cucumis melo
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