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Meloidogyneالعددیة لنیماتودا تعقد الجذور الكثافة  javanicaعلى نبات الخیار
*مكافحتھاوبعض طرائق 

)٢(ب أبراھیم أحمدوأی)١(سلیمان نائف عمي
العراق-أقلیم كوردستان العراق/ جامعة دھوك / كلیة الزراعة / قسم وقایة النبات )١(

العراق-أقلیم كوردستان العراق/ ل أربی/ المعھد التقني )٢(

الخالصة
تعقد نیماتودافي الكثافة العددیة لان التداخل بین المناطق والفترات كان معنویا في تأثیرهاظھرت النتائج 

غم ٢٠٠/طور للنیماتودا١٢٦٤(أقصاھاوصلت الكثافة العددیة للنیماتوداحیثM. javanicaالجذور
في تربة حقل ) غم تربة٢٠٠/ طور١٢١(قل منطقة خبات في شھر أیلول فیما ھبط أدناهفي تربة ح) تربة

على نبات الخبار نیماتودا تعقد الجذوراستخدمت ثالث معامالت فى مكافحة .منطقة قوشتبة في شھرایار
الحیویینوالمقاومینبصورتھ السائلة%)٢٤(VydateالمبیدوھيBabylonصنف 
Trichodermaالفظري harzianumالبكتیري وBacillus thuringinesis بصورة منفردة ومتداخلة

تحسنا فى بعض اظھرت النتائج ان جمیع المعامالت حققت. ثنائیة وثالثیةكمعامالتمع بعضھا البعض
انخفاضا ملحوظا فى و )يالطول والوزن الجاف للمجموع الخضري والجذر(النمو لنباتات الخیار صفات

التربة والدلیل المرضى للعقد والكثافة العددیة للنیماتودا فىعدد العقد الجذریة(عاییر االصابة ض مبع
وازداد تاثیر المعامالت عند دمج بعضھا مع البعض ) ومعدل تكاثر النیماتودا والجذور وعدد كتل البیض 

من Vydateوما من اضافة المبیدی١٥االخر فكانت المعاملة الثالثیة المتمثلة باضافة الفطر والبكتریا بعد 
.افضل المعامالت

المقدمة
يتعد

أثرتت)١٩٨٠،(٢٥٠٠
نشطة أن اال)١٩٩٤(ةبین أبوغربیفقد ،الحرارةخاصةالعوامل البیئیة

حركةیؤثرھایتغیر في واعلى درجة الحرارة
)Wallace،فان الكث)١٩٨٥(عمي و) ١٩٧٤()١٩٦١

اط واحدة Soil textureتعد نسجة التربة ماتودا تتغیر باختالف اشھر السنة،كماللنی
دید من الباحثین لمكافحة ھذه النیماتودا بالمقاومة الحیویة عاتجھ ال.)١٩٨٥عمي،(وانتشار نیماتودا تعقد الجذور

Bacillusوالبكتریا)٢٠٠٥،واخرونShawkyو٢٠٠٢،الشرجبى(Trichodermaومنھا استخدام الفطر
thuringiensis)Abd El-Moityاخرون اخرونChenو ١٩٩٨،و اخرون)٢٠٠٠،و تخدم  اكثر وأس

استخاالفة وBrownاي ب
Nordmeyer)ل)١٩٨٥M. javanicaFuradan

Pasteuriaعلى انفراد مع البكتریا Temicو penetransھماوقد ادى استخدام أي من
Maheswari،كما درسالبكتریامع

MiralوTemikوFuradanل)١٩٨٧(واخرون
اطة اذنباتعلى M. javanicaالنیماتوداضدSebufosوphorateو لطم استخداما دى  ها

Furadan٨٩.٣٧ة ا ة% .Saleh
NemacurTricoderma virideاضافةان) ١٩٩٢(

Acremonius butryوPeacilomyces lilacinusو
M.javanicaاظھرت الدراسة انالطماطة تحت ظروف البیت الزجاجي كمافي نباتP.

penetransP. lilacinusيألاال

٢٠٠٨للباحث الثانيمستل من رسالة الماجستیر*
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ ١٤/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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فقدلذا النیماتودامنھا في مقاومة
M.javanica ومكافحتھا بالطرق الكیمیائیة والحیویة والمتكاملةعلى نبات الخیار.

وطرائقھالبحثمواد
بعد تحدید احد :رالخیانباتعلى M.javanicaدانیماتوللالكثافة العددیة يفھریةدراسة التغیرات الش-١

من محافظة ضو قوشتبةو صالح الدینمنطقةخبات وعینكاوةمنالحقول المزروعة بالخیار في كل
ة الكثافة العددیلحسابعینات عشوائیة من التربة ممثلة لمساحة الحقلاخذت.اقلیم كوردستان العراق/اربیل

تموز للعروة الربیعیة وانایار وحزیرالخریفیة وتشرین االول للعروةاب و ایلول و:خالل االشھرللنیماتودا
ثم حساب أعداد. )١٩٦٥(HemmingوWhitheadبطریقة التربمنالنیماتودااستخالصبوذلك

Counting)العدصحنباسنخدامالنیماتودا  dish)٣وبواقع) ١٩٩٨عمي ،(ياالستعانة بالمجھر الضوئو
. لكل عینةمكررات

االس -ب).١٩٧٣(واخرونBuolحسب طریقة :التربةنسجة- أ:تقدیر بعض صفات التربة-٢
Jacksonحسب طریقة (JENWAY 332)مودیل pH meterبواسطة جھاز (pH)الھیدروجیني

مودیل E. C. meterطة جھاز ااو ملوحة التربة بواسE .C.يدرجة التوصیل الكھربائ-ج).١٩٧٣(
(CM-205) حسب طریقة ٢٥وعند درجةHesse)طبقا لما النسبة المئویة للمادة العضویة-د).١٩٧١

).١٩٥٨(Jacksonالتى اوردتھا Blackو Walkجاء بھا 
(Oxamyl)لھذا الغرض المبیداستخدم:مكافحة نیماتودا تعقد الجذورعلى نبات الخیار-٣ Vydate24%

Trichodermaوالفطرصورتھ السائلةفي harzainumوالبكتریاBacillus thuringiensisبصورة
بة في الظلة الخشبیة التابعة لكلیة الزراعة في وقد نفذت ھذه التجر،مع بعضھا البعضومتداخلةمنفردة

كغم ٢بواقع بالتربة المزیجیة المعقمة و) مس١٥قطر(اذ ملئت سنادین بالستیكیة اربیل،/شةركردةحقل
الطور الثانيیافعاتھیئت معلق ثمسقیت السنادین بایصال رطوبة التربة الى السعة الحقلیة .سندانة/ تربة

) سندانة/یافعة٢٠٠٠بمستوى (یھ ومن ثم سحب الحجم الذي یمثل مستوى التلویثعدد الیافعات فوحسب 
سم یبتعد عن بعضھا بمسافات متساویة ثم غطیت بالتربة ٣وذلك بعمل ثالث حفرعمقھا واضیف الى التربة 

:وھي كاالتية في المكافحة ومباشرة بعد التلویث اضیفت العوامل المستخدمالرطبة 
اضافة المبید فایدیت -٣.تربة معقمة وملوثة بالنیماتوداالمقارنة -٢)معقمة بدون تلویثتربة (المقارنة -١

harzainumضافة الفطرا-٤.بعد التلویث مباشرةسندانة/مل١٠٠وبواقع ماء لتر/مل٢,٥بتركیز 
Trichodermaاضافة البكتریا-٥.بعد التلویث مباشرة) سندانة/سم٧,٥بتري قطرطبقین(وبمعدل
thuringiensisBacillus سندانة بعد التلویث /مل١٦مل وبواقع /خلیة بكتیریة١٠٦× ٣٢بتركیز

یوما من اضافة المبید فایدیت  ١٥سندانة بعد /بواقع طبقانTrichodermaضافة الفطرا-٦.مباشرة
سندانة /مل١٦مل وبواقع /خلیة بكتیریة ١٠٦× ٣٢بتركیز Bacillusاضافة البكتریا -٧.بالتركیز اعاله

حسب التركیزبالبكتریا اضافة خلیط من الفطر و-٨یوما من اضافة المبید فایدیت بالتركیز اعاله ١٥بعد 
اضافة الفطر و البكتریا معا بعد التلویث -٩یوما من اضافة المبید فایدیت ١٥ا بعد ماعاله لكل منھفي

زرعت كل سندانة بخمس بذور من الخیار وبعد یومین من االضافة المنفردة للمعامالت أعاله.مباشرة
في وضعت السنادین عشوائیا .خففت بعد االنبات البقاء نباتین في كل سندانةوالتىBabylonصنف 

لمنع دخول وسلین بالمثم احیطت السنادین بالتربةكماوغطیت ھیئت لھذا الغرض(plunge)خنادق ارضیة
وبعد شھرین،التجربةفترةالنباتات حسب الحاجة خاللیتبعدھا سق، الذبابة البیضاءالسیماوالحشرات

:بعض معاییر األصابة والنمواالتیةمن التلویث قلعت النباتات بعنایة لتقدیر 
Tylorحسب الطریقة المذكورة من قبل نبات و/ الدلیل المرضى للعقد-٢نبات /عدد العقد الجذریة-١
بالطریقة التربةيفFinal population densityھائیة للنیماتوداالنالعددیةالكثافة-٣)١٩٧٨(Sasserو

على صبغة الحاويمحلول الالكتوفینول بأستخدام:عدد اطوار النیماتودا في الجذور-٤المذكورة سابقا
طریقة المذكورة من حسب ال: البیوضعدد-٥)١٩٧٠،Acid Fuchsin()Southey(الفوكسین الحامضي

الجاف للمجموع الوزن-٧).نبات/سم(والجذرىطول المجموع الخضرى-٦)١٩٧٠(Southeyقبل
كما تم حساب نسبة التغیر في كل صفة بالمقارنة مع المعاملة الملوثة تربتھا ).نبات/غم(يالخضروي الجذر

:باالستناد الى المعادلة التیةبالنیماتودا 
)  تربة ملوثة(یمة الصفة في المقارنة ق–قیمة الصفة في المعاملة 

١٠٠×ـــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبةالتغیرفي قیمةالصف
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) تربة ملوثة(قیمة الصفة في المقارنة 

النتئج والمناقشة
)١شكلال(التحلیل االحصائي نتائج أظھرت :الدراسةمناطق حقول ترب في للنیماتودایةالعددالكثافة-١

اعالھا في حقل منطقة معنویا عن بعضھا في متوسط الكثافة العددیة للنیماتودا فوجداختالف المناطق 
بینت مواعید اخذ كما.لم تختلف معنویاً عن منطقةعینكاوةقوشتبة التيخبات واقلھا حقل في منطقة 

ت في الفترات ایلول ثم انخفضفي شھرفة عددیة للنیماتوداالعینات تأثیرھا المعنويً حیث سجل اعلى كثا
والفترات كان معنویاكذلك وجد ان التداخل بین المناطق ،)٢شكل لا(في شھر ایاراالخرى لتصل أدناھا

تأثیر المناطق في الكثافة العددیة للنیماتودا في التربة) ١(الشكل 

في الكثافة العددیة للنیماتودا في التربة) موعد أخذ العینات(تاثیراالشھر:)٢(الشكل 

) غم تربة٢٠٠/طور للنیماتودا ١٢٦٤(في تأثیره وبصورة عامة وصلت الكثافة العددیة للنیماتودا أقصاھا 
تربة حقل في ) غم تربة٢٠٠/ طور١٢١(في تربة حقل منطقة خبات في شھر أیلول فیما ھبط أدناه 

ویظھر من الجدول المذكور زیادة اعداد النیماتودا  تدریجیا من ،)١الجدول(منطقة قوشتبة في شھر ایار
شھر ایار في جمیع مناطق الدراسة الى ان وصلت ذروتھا خالل شھر ایلول ومن ثم انخفاضھا خالل شھر 

العددیة للنیماتودا یعزى الى ان احد اسباب اختالف المناطق عن بعضھا في الكثافة.   تشرین االول
فازدادت اعداد النیماتودا في الترب ذات النسبة العالیة من الرمل )  ٢الجدول ( اختالف تربھا فى نسجتھا 

كما في حقل خبات 
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التغیرات الشھریة على الكثافة العددیة للنیماتودا في ترب حقول مناطق الدراسة:)١(الجدول 

التحلیل الكیمیائي والفیزیائي لترب مناطق الدراسة ): ٢(الجدول 

وتناقصت في تربة الحقول ذات النسبة المنخفضة من الرمل حیث  توفر دقائق الرمل  تھویة ومسافات 
Stephanبینیةمالئمة تسھل  من خاللھا حركة النیماتودا بوجود غشاء مائي وھذا ما أشار الیھ كل من

في التربة  یؤدي الى جذب  الیافعات وتسھیل ،كما ان وجود الطین بنسبة  قلیلة )١٩٨٥(وعمي)١٩٨٠(
ألفرازات ) Adsorption(مسافات بعیدة نحو جذور النباتات عن طریق  ادمصاصھا حركتھا من 

اما بالنسبة الى تباین الفترات في الكثافة العددیة للنیماتودا في التربة فیعود الى درجات . الجذورعلى سطحھا
باشر في نشاط النیماتودا وتطورھا حیث یمكن ان تكون حرارة التربة مالئمة حرارة التربة التى لھا االثر الم

لفقس البیوض ونشاط النیماتودا خالل موسم النمو اضافة الى وجود العائل المالئم للنیماتودا مماسببت في 
فق مع وھذا یتارتفاع الكثافة العددیة للنیماتودا في التربة لجمیع الحقول خالل الصیف وحتى شھر ایلول 

،وبخصوص انخفاض الكثافة العددیة للنیماتودا )١٩٨٩(وعمي والسبع ) ١٩٧٢(Birdمااشار الیھ كل من 
في شھر تشرین االول فیعود على االغلب الى موت النباتات المصابة بشدة وانتھاء فتر نمو المحصول اضافة 

وعمي و السبع ) ١٩٨٠(الى ھبوط تدریجي في درجة حرارة التربة وھذا الراي یؤیده كل من حبیب
ب لتقارفیبدوا عدم وجود أي  تأثیر  لھما وذلك فاعل التربة وتوصیلھا الكھربائي بشان  درجة تأما).١٩٨٨(

درجة تفاعل التربة للحقول الممسوحةوھي تمیل قلیال للقاعدیة والمالئمة لنشاط نیماتودا 
توصیل في الكھربائي لجمیع  الترب وبالتالي اضافة الى انخفاض قیمة ال) ١٩٨٨عمي والسبع،(تعقد الجذور

ورالمادة العضویة في التربة فیظھرارتفاع نسبتھا في تربة أماعن د.التأثیرعلى النیماتودااختفى  دورھا  في 
حقل منطقة خبات مقارنة بالمناطق االخرى اال ان عدم تأثیرھا ربما یعود الى انخفاض نسبة النایتروجین 

االشھرالمناطق
عددیة الكثافة ال
٢٠٠/للنیماتودا 

غم تربة
االشھرالمناطق

الكثافة العددیة 
٢٠٠/للنیماتودا 

غم تربة

خبات

٢٩٢ایار

صالح الدین

٢٣٨ایار
٢٧٠حزیران٣٨٢حزیران
٥٩٨تموز٦١٣تموز
٩١١اب٩٩٢اب

١٠١٦ایلول١٢٦٤ایلول

٨٢٢تشرین االول٨٥٤تشرین االول

ةعینكاو

١٧٥ایار

قوشتبة

١٢١ایار
٢٣٤حزیران٢٨٨حزیران
٣٩٠تموز٤٩٢تموز
٥٨٦اب٦٣٢اب

٧٤٣ایلول٨٤٧ایلول
٤٢٧تشرین االول٤٩١تشرین االول

LSD8.54

%المنطقة
للرمل

 %
للغرین

 %
للمادة % نسجة التربةنللطی

العضویة
PH
التربة

EC /dsm -1

للتربة
1.657.790.608مزیجیة رملیة69.625.15.3خبات

1.37.620.549مزیجیةغرینیة6.388.35.4عینكاوة

صالح                         
0.87.580.732مزیجیة29.148.722.2الدین

1.17.520.712ةغرینیةمزیجی١٨.٣76.75قوشتبة
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قل من مما(C/N ratio)ارتفع فیھا نسبة الكاربون العضوي الى النایتروجین الكليالكلي فیھا وبالتالي
ABoul-Eidو١٩٩٨،Badawiو Ismail(كل من ذكرهتأثیره االبادي في النیماتودا وھذا یتفق مع ما 

). ١٩٩٨، واخرون
تربة بالنیماتودا قبل یومین من تشیر النتائج ان تلویث ال:تاثیرالمكافحة في بعض صفات النمو لنبات الخیار-٢

ومقارنة بمعاملة التربة )٣جدولال(قد احدث نقصاً معنویاً في جمیع صفات النمو لنباتات الخیارالزراعة
افة عند أض) سم٢٤.٨٣(الملوثة بالنیماتودا فان طول المجموع الخضري لنباتات الخیاروصلت أقصاه

عاملة الفایدیت مع البكتریا،أما الوزن الجاف للمجموع الخضري تكن معنویا سوى على مھا لمالبكتریا بید أن
بینما وجد ان أقل المعامالت كفاءة ھي الفطر في المكافحة عند استخدام ) غم١.٥٥( فقد سجل أعلى قیمة لھ

التي لم تختلف وغم ٠.٩٩معاملة الفایدیت مع الفطر حیث بلغ عندھا الوزن الجاف للمجموع الخضري 
أما بخصوص طول المجموع الجذري فان النتائج أبرزت املة البكتریا لوحدھا أو مع الفطر،عمعنویاً عن م

اال ان التفوق لم یكن ) سم١٩.١٦(تفوق معاملة البكتریا على المعامالت االخرى لتسجل أعلى طوالً للجذور 
فقد استمرت بالزیادة في وفیما یتعلق بالوزن الجاف للجذور . معنویاً سوى على معاملة الفایدیت مع البكتریا

ود مع البكتریا للتربة الملوثة بالنیماتعند اضافة الفطر)غم٠.٤٣(لمكافحة حتى وصل أقصاه جمیع معامالت ا
المصابة النباتاتأظھرت.ر للتربةالفطعند أضافة)غم٠.٣١(للجذورالت وزنفیما سجل أقل المعام

على  نبات) ٢٠٠٣(متفقاً مع ما توصل الیھ الجبوري ر لیأتيمؤشرات النمو لنباتات الخیاانخفاضاً في جمیع 
الخیار ومع بعض

بعض قبل الزراعة فيM. javanicaتاثیر المكافحة الكیمیائیة واالحیائیة والمتكاملة للنیماتودا ): ٣(الجدول 
صفات النمو لنبات الخیار 

االانھا التتفق مع ) ٢٠٠٢الشرجبي،(والباذنجان ) ١٩٩٨عمي،(الدراسات على نباتات أخرى والطماطة 
النمو الى استھالك الدراسات الثالثة االخیرة بخصوص الوزن الجاف للجذور، ویعزى االنخفاض في صفات

المواد الغذائیة والطاقة الالزمة للنمو الطبیعي في النبات من قبل النیماتودا وھذا الرأي یتفق مع ماجاء بھ
SrivastavaوUpadhyay)تقلیل كفاءة الجذور المصابة في أضافة الى ) ١٩٨٥(وعمي ) ١٩٧٤

ألنھا تفرعاً واحتواءً على الشعیرات امتصاص الماء والعناصر الغذائیة ونقلھا الى المجموع الخضري
ضالً مما أدى الى تقزم النباتات فالجذریة من الجذور السلیمة نتیجة  لتشوه الجھاز الوعائي في منطقة االصابة

عن زیادةسرعة التنفس في االنسجھ المصابة بالعقد الجذریھ التي ادت الى اختالل التوازن بین عملیتي الھدم 

واخرون Paezھا سببت انخفاضأ في طول النبات وھذا الرأي یتفق مع ماذكره رفي النبات وھذه بدووالبناء
لنمو الجذور واستھالكھا من قبلاالزمة قة والطاالغذائیة تصنیع المادة یؤدي الى انخفاضقد مما) ١٩٧٦(

كماان الفضالت واالنزیمات السامة التى طرحتھا النیماتودا في ) ١٩٨٠،Choudhury(النیماتودا
أثرت سلبیاً في نمو النبات حیث تحدث خلالً في أعمالھ الحیویھ ومن الطبیعي انھ كلما انخفض طولالجذور

كما ان احد ).١٩٨٥واخرون ،Malekeberhan(جاف لھماالوزن الالمجموع الجذري والخضري قل

المجموع  الجذري المجموع الخضري الصفات

مصادر المقارنة

الوزن الجاف
)نبات/غم(

الطول
)نبات/سم(

الوزن الجاف
)نبات/غم(

الطول
)نبات/سم( 

0.38 16.9 1.27 24.33 المبید فایدیت
0.31 16.23 1.55 20.33 .harzainumTالفطر
0.4 19.16 1.12 24.83 B. thuringiensisالبكتریا

0.36 14.36 0.99 19 فایدیت مع الفطر
0.33 11.36 1.29 16.36 فایدیت مع البكتریا
0.36 17.4 1.29 23.16 فایدیت مع الفطر والبكتریا
0.43 17.83 1.1 24.13 الفطر مع البكتریا
0.44 19.5 1.73 24.66 Controlالمقارنة 
0.29 10.6 0.97 15 النیماتودا فقط

0.056 4.56 0.39 6.32 LSD



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )316X-ISSN1815(مجلة زراعة الرافدین

تلف المجموع الجذري وانفصالھا بسبب االصابة وھذا مااسباب انخفاض الوزن الجاف للجذور قد یعود الى
من نتیجة مماثلة على ) ١٩٨٠(یتفق مع ما وجده حبیب ئل الحساسة للنیماتودا وھذایحصل في بعض العوا

ستدل من النتائج أن جمیع العوامل المستخدمة في المكافحة أسھمت بشكل او باخر في كما ا.صنفین من التبغ
ملوثة بالنیماتودا بنسب مختلفة اعتماداً على كفاءتھ تحسین مؤشرات النمو لنباتات الخیار المزروعة في تربة 

االصابة ویعزى ذلك الى دور تلك العوامل في تقلیل اعداد النیماتودا في التربة او الجذور وبالتالي تقلیل 
من دور ) ٢٠٠٣(تتفق مع ما وجده الجبوري النتائجوفیما یتعلق بالمبید فایدیت فان. وتحسین صفات النمو

المبیدات فالمعروف عن المبید  فایدیت انھ من. في الحد  من تطور النیماتودا  وتحسین نمو النباتھذا المبید

، Overmanو Jones( الجھازیة  لھ  دور كبیر في القضاء على النیماتوداالكاربامیتیةالنیماتودیة
العضلي وتقلیل –ي وذلك بقتل االطوار  الموجودة في  التربة  بسبب اضعاف  نشاطھا العصب)١٩٧٦
غزوھا للجذور نتیجة فقدانھا التحسس لالتجاه نحو الجذور اضافة الى قتل االطوار الموجودة ومنعحركتھا

، KhairوMcleod(وتثبیط فقس البیوض ) ١٩٧٣، Evans(في الجذوربسبب عدم تطورھا أوتكاثرھا 
فان النتائج تتفق  مع ما ذكره .harzainumTبخصوص  فعالیة المقاوم الحیوي  الفطري أما).١٩٧٥

.Mحول كفاءة ھذا الفطر في مقاومة نیماتودا تعقد الجذور ) ٢٠٠٣(والجبوري ) ٢٠٠٢(الشرجبي 
javanicaتحسین نمو الباذنجان والخیار على التوالي وقد جاء ذلك من خالل تطفلھ على النیماتودا وبالتالي

واخرون ، Sharon( ختراق ھایفات الفطر لقشرة البیضةوذلك باM. javanicaخاصة بیوض النیماتودا 
في تحلیل العناصر الغذائیة وجعلھا جاھزة في الفطراضافة الى دورھذا) ٢٠٠٢اسطیفان واخرون ، و٢٠٠١

فضالً عن دوره في ) ١٩٩٩واخرون ، Altomare(ھل عملیة امتصاصھا من قبل النباتالتربة مما تس
لضوئي نتیجة ألفرازه االنزیمات وانتاج المضادات الحیاتیة والفیتامینات زیادة كفاءة عملیة البناء ا

)Windham ،اما بشأن .تجھ نحو بناء أنسجة جدیدة للنباتوبالتالي زیادة الذائبات التى ت) ١٩٨٦واخرون
ثة في تحسین مؤشرات النمو للنباتات المزروعة في تربة ملوB. thuringiensisالتأثیر االیجابي للبكتریا 

واخرون ، Borgonieو١٩٩٥،Abd-Algawad(بالنیماتودا فأنھ یتفق مع نتائج الدراسات السابقة 
ویعزى ذلك الى التأثیر القاتل لھذه البكتریا عن طریق انتاجھا الجسام بلوریة منفردة تعمل كسموم).١٩٩٦

)GlareوCallaghan ُ◌O ،(ینوتثبیط التمثیل الحیوي للحامض النووي والبروت) ٢٠٠٠Sebesta
) . ١٩٦٨، Horskaو

٣-:
فضاً  بت خ فحة قد سب لمكا في ا تخدمة  مس ل (ا

نخفاضعدا)بالنیماتودا وى عند اال س
یعود ذلك الى ان ھذا الدلیل یعبروقد ) ٤لجدوال(.harzainumTالفطر

harzainumT. في
( ) ٢٧.٣(ءتھاعلى جمیع المعامالت الخرى بتسجیلھا اقل عدد من العقد الجذریة كفا

٥) (٠.٦٩( ) ٣.٣٣ (
فطر + فایدیت (رى عدا المعاملة الثالثیة الختكاثر النیماتودا فان ھذه المعاملة اختلفت معنویاً عن المعامالت  ال

 +.(
ان اال،)١.٣٦() ٤(

.لفطر لوحده تفوقت على معاملة اضافة الفایدیت في المعاییر االخرى لالصابةمعاملة اضافة ا
أ

من دور المبیدات النیماتودیة)٢٠٠٣(والجبوري ) ١٩٩٨(النتائج متفقةً مع ما وجده عمي ھذهجاءت

معاییر    في بعضM. javanicaتاثیر المكافحة الكیمیائیة واالحیائیة والمتكاملة للنیماتودا ): ٤(الجدول 
االصابة على نبات الخیار قبل الزراعة 

الصفات

مصادر المقارنة

عدد العقد 
الجذریة 

)نبات/عقدة(
المرضي الدلیل

نبات/للعقد 
الكثافة

/اتوداللنیمالعددیة
سندانة

عدد اطوار 
النیماتودا 

المجموع الجذري/

/ عددالبیوض 
المجموع 
الجذري

معدل تكاثر 
النیماتودا
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harzainumT. ١٥بعد
فیعود الى الدور 

) .   ٢٠٠٢اسطیفان و اخرون ، ( اختراق یافعات الطور الثاني للجذور من جھة اخرى 

POPULATION DENSITY OF ROOT-KNOT NEMATODE Meloidogyne
javanica ON CUCUMBER PLANT AND SOME METHODS OF

CONTROL
Sulaiman N.Ami (1) Ayoub I.Ahmed (2)

(1).Dept.of Plant Protection.Coll.of Agric.Univ.of Duhok; Iraqi Kurdistan
region,Iraq.(2)Dept.of Plant Protection, Technical institute,Erbil, Iraqi kurdistan

region. Iraq

ABSTRACT
The results revealed that the interaction between region of survey and period

of taking samples was significant on the population density of root-knot nematode
M.javanica,which reached it's maximum level (1264 nematode stage / 200gm soil)
in soil of khabat field in september,then declined  to it's minimum level (121
nematode stage / 200gm soil) in soil of  koshtapa field in may.Three treatments
were applied for controlling root –knot nematode M. javanica on cucumber plant
cv. Babylon included vydate (24%) in its liguid formula and two biocotrol agents
included Trichoderma harziaum and Bacillus thuringinesis as a single,two fold and
triple treatments after joining with each other.The results indicated  that all
treatments improved some growth criteria of cucumber plants ( length and weight
of shoots and roots ) and reduced some infection criteria (number of root –
knots,root-knot index,nematode population density and its rate of reproduction ).It
was also noted that treatment effects increased after joining them with each
other,i.e the triple treatment which represented of applying two biocontrol agents
after 15 days of vydate application was the best one.

المصادر
).١٩٩١(، محمد ولید ابو غربیة

.صفحة٧٨یة ، مطبعة الجامعة االردنیة ، الطبعة الثان. ومكافحتھا

٤٦.٣٤١٧١٥٧٣٨.٧٢٨٢.٣١.٣٦المبید فایدیت
الفطر

harzainumT.٧٦.٣٤١٥٠٢.٣٩٢٠٣١١.٧١.٣٦

البكتریا
B. thuringiensis٦٩٤١٤٢٢٧٢٦٢٦٨.٣١.٢

٢٧.٣٣.٣٣٨٤٣٢٨١٢٧٠.٣٠.٦٩لفطرفایدیت مع ا
٥٦.٣٤١١٥٤.٧٨٧٤.٧٣٤٠١.١٨فایدیت مع البكتریا

٦٦.٣٤٦٣٣٤٨٧٢٨٣٠.٧فایدیت مع الفطروالبكتریا
٤٨٤١١٢٠٦٦٦١٦٥٠.٩٧الفطر مع البكتریا

٨٢.٣٤.٣٣٣٢٢١.٣١٢٩٦.٧٤٤٨٢.٤٨نیماتودا فقط
Control٠٠٠٠٠٠المقارنة 

LSD١٦.٦٩٠.٤٩١٠٨٧.٨١٠٣.٦٢٢٧٩.٥٩٠.٢٤
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فحةالم.)٢٠٠٢(ي داؤد رأسطفیان كا
لجذور  Meloidogyne.تعقد ا sppفطر نباتاتفىsolaniRhizoctoniaوال

٧-٧:١قیة،مجلة الزراعة العرا. والخیارالباذنجان 
لعقدوتشخیص یكیةدینام.)١٩٧٤(، فرقد عبدالرحیم الراوي لى النباتاتا فيع

.جامعة بغداد–كلیھ الزراعة -یر رسالة ماجست. بغدادمحافظة 
اومةفياالجزاء النباتیة الحاویة على المواد التانینیھاستخدام بعض.)١٩٩٦(فراس كاظم داؤدالجبوري، مق
اطةجذوردتعقدانیماتو لطم اعةال.ر.Meloidogyne javanicaا لغاباتزر -وا

.لموصلجامعةا
الخنباتفيانیماتودتاثیر). ٢٠٠٣(مظھور احمد خلفالجبوري،

.جامعة الموصل –ابات كلیة الزراعة والغ–رسالة ماجستیر .ومقاومتھا
)١٩٨٠.(Meloidogyne spp.

.جامعة بغداد –كلیھ الزراعة -رسالة ماجستیر.التبغ في العراق نوعیةعلى
).٢٠٠٢(الشرجبي،

اعةوالغاباتة -رسالةماجستیر.الباذنجاني فMeloidogyne javanicaالجذورتعتقدنیماتودا لزر -ا
.الموصلجامعة

Meloidogyne.).١٩٨٥(، سلیمان نائف عمي spp.
.الموصلجامعة–كلیة الزراعة والغابات -ة ماجستیررسال.في شمال العراقعلى نبات الطماطة

Meloidogyne javanica) ().١٩٩٨(، سلیمان نائف عمي
.جامعة الموصل–الزراعة والغابات كلیة -اطروحة دكتوراه . على نبات الطماطة 

).١٩٨٨(نائف و ریاض فالح السبع ، سلیمانعمي
.٣٧٠-٣٦٣: ٢٠مجلة زراعة الرافدین . Meloidogyne javanicaالجذورقد تع

د).١٩٨٩(
Melojdogyneالجذور spp ٣٠٣: ٢١مجل.الطماطة في شمال العراق على نبات-

٣١٢
یبتص).١٩٨٠(،قاسم

ةف
Meloidogyneب javanicaللFusarinm solani.

جامعة الموصل-والغاباتالزراعةةكلی-ماجستیر
دارمؤسسة.).١٩٨٠(میخائیل
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