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عض بفي   Meloidogyne incognita تأثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا تعقد الجذور
 L.  Olea europaea شتالت الزيتونكيميائية ليو صفات النمو والصفات الب
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 المستخمص:
زيادة في معايير في تجربة تأثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا تعقد الجذور عمى الزيتون لوحظ       

االصابة مع زيادة مستويات التمويث إذ سجمت اعمى عدد عقد جذرية وعدد اناث وكتل بيض وذكور ويافعات 
اذ  1-اصيص.بيضة  3000وكثافة عددية ومعدل تكاثر ووزن جذري طري عمى شتالت الزيتون عند التمويث بـ 

 (1-تربة غم100. 43.66( و)1-ذرج.غم2. 42.00)و (1-ذرج غم2. 44.33)و (1-ذرج.غم2. 42.66) بمغت
عمى التوالي في حين لوحظ انخفاض تدريجي في صفات النمو  (غم(13.47و  (%19.00( و)فرد 57000 )و

والصفات الكيميائية مع زيادة مستويات التمويث ألطوال المجموع الخضري والجذري والوزن الطري الخضري 
 والكمية( في اوراق النبات b وa ونسبة النيتروجين ونسبة البروتين وكمية الكموروفيل ) والمساحة الورقية  لمنباتات

 (سم 27.00)و (سم (26.33 اذ بمغتبيضة / اصيص  3000مسجاًل اقل القيم ليا في معاممة التمويث بـ 
 (وزن رطب 1-ممغم .غم0.085 و 0.028 و (0.057 و 10.02%)و  1.59و) (2سم 3.10( و)غم11.89)و

 عمى التوالي . لكل منيم
 الكممات المفتاحية: نيماتودا تعقد الجذور ، مستويات مختمفة من المقاح ، الزيتون

 .1البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
Influence of different inoculum levels of root knot nematode 
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Abstract:  

       Effects of Root Knot Nematode population at different density levels on olives 

were also tested. Infection signs and indicators were increased as inoculation level in-

creases. Inoculation level at 3000 egg.pot
-1

 resulted in the highest number of 
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galls(42.66 .2g.root
-1

), females (44.33 .2 g
.
 root

-1
), egg masses (42 .2 g

.
 root

-1
), mobile 

stages (males and juveniles) (43.66 .100g
 
soil

-1
), population density (57000 individu-

als), reproduction factor (19.00%) and root fresh weight(13.47 g). Plant growth and 

chemical parameters were decreased as inoculation level increases especially at the 

3000 egg / pot and resulted in the lowest values of shoot length (26.33 cm), root 

length (27 cm), shoot fresh weight (11.89 g), leaf area (3.10 cm
2
), nitrogen level 

(1.59), protein percentage (10.02%), chlorophyll content of a ,b and total (0.057, 

0.028 and 0.085 mg.g
-1

 fresh weight, respectively). 
Keyword : Root knot Nematode ,Different inoculums, Olive. 

  المقدمة:
وىو   Oleaceaإلى العائمة الزيتونية  يعودL.   Olea europaeaواسمو العممي Olive treesالزيتون      

في الدول التي  كبيرة خاصة ألشجار الزيتون أىمية اقتصادية (9من األشجار الخشبية المعمرة دائمة الخضرة )
%  3.17ي حوالي تمييا إيطاليا واليونان وتركيا ، وينتج الوطن العرب اسبانيا وتأتي في مقدمتيا بزراعتوتشتير 

قتصادية ألشجار الزيتون في إنتاج الزيوت فضاًل عن األىمية اال، تكمن ( 19م )من إنتاج الزيتون في العال
يحتوي الّزيتون عمى فوائد  الزيتون ألغراض الزينة ، تالتعمال النجارة وتزرع أشجار وشاستخدام أخشابو أل

غذائية متعددة فثماره مغذية وغنية بالمعادن الضرورية مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد 
والفسفور والكبريت والنحاس واليود فضال عن احتوائو عمى األحماض االمينية الضرورية وعمى مضادات 

ويحتوي زيت الزيتون   E و B و Aينات الموجودة في الثمار ومنيا فيتامين األكسدة القوية الناتجة من الفيتام
عمى حامض االوليك وىو من األحماض الدىنية األحادية والضرورية لمجسم لو خصائص مفيدة في حماية 

الدم  وتحسين مستوى الذاكرة واإلمداد بالطاقة والسيطرة عمى الشيية ويعالج فقر وية المناعةالقمب والشرايين وتق
ويحارب عالمات الشيخوخة والتجاعيد ويعزز صحة البشرة والجمد وينشط إفرازات المرارة ويقمل من أخطار تكوين 

 (.29و  15و 14يزيد من كمية الكولسترول في الدم ) الحصى فييا كما انو يخفف نسبة السكر في الدم وال
 با عمى االنتاج ومن ضمنيا نيماتودا تعقد الجذور يصاب الزيتون بالعديد من االفات الزراعية التي تؤثر سم    
ومقدار الضرر الذي تحدثو  عمى نمو  اجريت العديد من الدراسات اليجاد العالقة بين اعداد النيماتوداوقد 

النبات وانتاجيتو من خالل اجراء عدوى بمستويات مختمفة )قميمة ومتوسطة وعالية( منيا والمقارنة مع تربة خالية 
من العدوى في البيت المحمي  اما في الحقل فيتم  اجراء العدوى بمستويات مختمفة من النيماتودا بعد معاممة 

لنيماتودا فييا او اجراء تجربة المستويات المختمفة من النيماتودا في تربة الحقل المموثة التربة لمتخمص من ا
 اصال، فتوجد ىناك عالقة عكسية بين مستويات التمويث بالمقاح النيماتودي ونمو وانتاجية النبات وكما توصل

معنويًا في نمو وانتاجية  خفاضاً انقاح النيماتودي فانيا احدثت ( فعند استخدام مستويات عالية من الم11و  23)
( الى الكثافة العددية لمنيماتودا التي تصيب جذور الزيتون في 5النباتات المزروعة في البيوت المحمية. واشار )

المناطق المروية والمشاتل تكون اكثر اىمية واشد ضررًا من المناطق المرتفعة والجافة نسبيا وتسبب نيماتودا 
واشارت نتائج  من نجاح زراعة الشتالت، تحدرا لشتالت واشجار الزيتون في المشاتل اذ تعقد الجذور ضررا كبي
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( 10000 و  5000و1000 و 100) M.incognitaربعة مستويات مختمفة من المقاح النيماتودي لـ أ دراسة
 وية فيمعن يافعة طور ثاني عمى اربعة اصناف من الموز بسراي وجراند ناني و مغربي ووليامز الى زيادة

تناسب عامل التكاثر عكسيا مع مستويات  في حينستويات التمويث الكثافة النيائية العداد النيماتودا بازدياد م
          (.22التمويث وازدادت نسبة تدني النمو مع زيادة مستويات التمويث )

و  M.javanicaتاثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا تعقد الجذور لمنوعين  إن( 20ذكر )     
M.incognita ( يافعة طور  25.6 و  12.8 و 6.4 و 3.2 و  1.6 و 0.8 و 0.4 و 0.2 و 0.1 و 0بمعدل

أشير والحظ زيادة في عدد العقد عمى المجموع الجذري عند  10))عمى شتالت الزيتون بعمر  (تربة 3سم .ثاني 
اذ لوحظ في ىذا التركيز انخفاض عدد العقد  (3.2)وصوال الى التركيز  M.incognita معاممة الشتالت بـ 

عند  في حين لوحظ االرتفاع عند بقية التراكيزوالكثافة النيائية لمنيماتودا عمى الجذور والتربة لتستمر بعدىا ب
عمى الجذور  زيادة في عدد العقد عمى المجموع الجذري والكثافة النيائية لمنيماتودا  M.javanica ــالمعاممة ب

. بينما اشار  25.6و  12.8والتربة مع زيادة مستويات التمويث وانخفضت اعدادىا عند التركيزين االخيرين 
يافعة  1600و800  و 400 و M.incognita (200( الى تاثير مستويات مختمفة من لقاح النيماتودا 1)

صفات النمو لمنبات  ت التمويث تناقصتعمى الماش والحظ مع زيادة مستويا (1-تربة.كغم  1.5.طور ثاني 
ومساحة الورقة  وكمية  والجاف لمنبات والوزن الطري ة اذ سجل إنخفاضًا في طول النباتوكيميائييوالصفات الب

 وازداد النقصان مع زيادة مستويات التمويث. في االوراق ومحتوى البروتين ونسبة النيتروجين الكموروفيل
 و 1000 و M.incognita  (500( الى ان المستويات المختمفة من نيماتودا تعقد الجذور 17توصل )     

انخفاضًا في  تات نمو نباتات الباذنجان إذ سجمصف ا فيقد اثرت سمب (1-تربة كغم. ثاني يافعة طور  2000
واعداد  ذري في الوزن الطري لممجموع الج وزيادة طول الجذر والمجموع الخضري  ووزن المجموع الخضري 

 و 500 و M.paranaensis( 0 تأثير مستويات مختمفة من لقاح   )12 (العقد عمى الجذر. في حين درس 
عمى ثالثة اصناف من القيوة وسجل زيادة في عدد  (1-نبات .بيضة 8000 و 5000 و 3000 و 1.500

 البيوض ويافعات الطور الثاني مع زيادة مستويات التمويث 
في العراق الدراسات قميمة ان لم تكن نادرة حول تأثير نيماتودا تعقد الجذور عمى الزيتون لذا ارتأينا اجراء ىذا    

 البحث لمعرفة أضرار النيماتودا المتواجدة في العراق عمى الزيتون. 
  المواد وطرائق العمل :

مستويات مختمفة  3 بأستخدام  2017شير أذار من عام في نفذت التجربة في كمية الزراعة جامعة كربالء 
بالنيماتودا بواقع  من المقاح بيوض نيماتودا تعقد الجذور مع معاممة المقارنة المتمثمة بشتالت سميمة غير مموثة 

سم  5حول ساق النبات بعمق  حفر (4)مكررات لكل معاممة تم أضافة لقاح نيماتودا تعقد الجذور بعمل  (6)
. ُاختيرت شتالت زيتون محمية نوع اشرسي متساوية بالطول وقطر الساق وبعمر سنة واحدة من الجذوروقريبة 

 تضمنت التجربة المعامالت التالية:و  ومزروعة بطريقة العقل والتي تم الحصول عمييا من محطة بستنة اليندية 
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 المقارنة )شتالت زيتون سميمة بدون تمويث(-1
  1-اصيص .بيضة  10± 1000 شتالت زيتون مموثة بمعدل-2
 1-اصيص .بيضة  10± 2000شتالت زيتون مموثة بمعدل  -3
 1-اصيص .بيضة  10± 3000شتالت زيتون مموثة بمعدل -4

أشــير مــن بــدء التمويــث لضــمان تكــاثر النيمــاتودا لدراســة تأثيرىــا عمــى نمــو النبــات مــع  (5)تركــت النباتــات لمــدة 
 نباتات وتم حساب مايمي:مراعاة السقي حسب الحاجة ، قمعت ال

 : صفات االمراضية :1
 غــم100 .عــدد الــذكور واليافعــات  -3  1-جــذر غــم2.عــدد االنــاث واليافعــات -2  1-جــذر.غــم2.عــدد العقــد -1

 –6عــدد البيــوض داخــل كتمــة البــيض الواحــدة   - 5  1-جــذر غــم2.عــدد كتــل البــيض الموضــوعة -4   1-تربــة
 .Reproduction Factor (RF)معامل التكاثر  -7لمنيماتودا  الكثافة العددية النيائية 

 : صفات النمو لمنبات :2
والجذري  الوزن الطري للمجموع  الخضري -2  1-نبات .طول المجموع  الخضري والجذري للنبات بـ سم -1

 ٌاا  مسااة  تام  : 1-نباات .2مسااة  ساطا الور ا  باـ سام  -4  1-نباات .عدد االفرع  3-1-نبات .للنبات بـ غم 

سطا الور   وذلك بأخذ األوراق النباتٌ  من المعامالت كاف  ورسمت الور   النباتٌ  بالكامل على ور   بٌضاا  

(A4  معلوم  الوزن والمساة  وبصورة منفردة لمكررات كال معاملا  وبوا اال  االر مكاررات  ام  طاال الجاز )

 سطا الور   من المعادل  اآلتٌ : المناظر للور   النباتٌ  لةساب وزنها وبعدها ةسبت مساة 
 مساحة سطح الورقة

 = النباتية
 (10ةسب ما ورد فً ) وزن الورقة النباتية المرسومة)غم(×مساحة الورقة الكبيرة البيضاء)سم(

 (الورقة الكبيرة البيضاء )غموزن 
 :الصفات الكيميائية :3
بطريقـــة فـــي اوراق الزيتـــون نســـبة النتـــروجين  قـــدرت الكمدددي ) : (: نتدددروجينتقددددير محتدددوى اموراق مدددن ال -1

 وىــيوالتــي تتضــمن ثالثــة مراحــل  Micro-Kjeldahl)كمــدال( باســتخدام جيــاز التقطيــر البخــاري مايكروكمــدال 
ــع طريقــة ) (Digestionمرحمددة المضددم )  ــة اليضــم فــي مختبــر المقاومــة الحيويــة26اتُب كميــة  / ( اجريــت مرحم

 . جامعة كربالء / كمية العموم والتسحيح في مختبراتجريت عمميات التقطير راعة واالز 
 ثم حسبت نسبة النيتروجين بتطبيق المعادلة التالية :

V1×N1×V2×14×100 
N%= 

A×B×1000 
 حيث ان :

V1 حجم حامض:HCl من السحاحة . 3سم 
N1 عيارية حامض: HClالمستعمل . 
 المكافئ. الذري :الوزن41
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 المئوية .: التحويل الى النسبة 411
V2( 3سم 50:حجم العينة الميضومة المخففة ). أي الحجم المستخمص الكمي ) 

A( الموضوع في جياز التقطير . 3سم 5:حجم المستخمص المستخدم ) 
B: ( 0.2وزن العينة النباتية الجافة المستخدمة في عممية اليضم .)غم 

 .: لتحويل الممغم الى الغرام1000
 تقدير محتوى اموراق من البروتين الكمي ) : ( :  -2

 ( من خالل تطبيق المعادلة التالية:18قدرت نسبة البروتين الكمي لمنتروجين حسب )
 6.25× النسبة المؤية لمبروتين الكمي = النسبة المئوية لمنتروجين الكمي 

 وزن رطب( : 1-والكمي )ممغم . غمa ، b تقدير محتوى اموراق من الكموروفيل  -3
( ثـم قيسـت الكثافـة الضـوئية  (25فـي أوراق الزيتـون اسـتنادًا إلـى bو  aجرى تقدير محتوى األوراق من كموروفيـل 

Absorbance   لمراشـح بواسـطة قيـاس الطيـف الضـوئيSpectrophotometer   نـوعShimadzu. UV – 

والكمــي فــي أوراق النباتــات  bو  aنــانوميتر وقــدر تركيــز كموروفيــل    663و 645عنــد الطــولين المــوجيين  1700
 نسيج نباتي طري : 1-غم .عمى أساس ممغم محسوبة 

 
 B   (30)+ كموروفيل  Aكمية الكموروفيل الكمية = كموروفيل 

 حيث إن :
V :  الحجم النيائي لمراشح بعد إتمام عممية الفصل بوساطة جياز الطرد المركزي 
D . قراءة الكثافة الضوئية لمكموروفيل المستخمص : 
W  نسيج طري. 1-غم .: الوزن الطري ) غم ( . إن وحدة قياس الكموروفيل ىي ممغم 

 النتائج والمناقشة :
 االمراضية: صفات فيتعقد الجذور  تأثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا -1

اذ  1-أصيص.  بيضة  3000( أن أعمى عدد لمعقد سجل عند معاممة تمويث الشتالت بـ1نالحظ من الجدول )
واالناث وكتل البيض والذكور واليافعات والكثافة العددية النيائية الفراد النيماتودا ومعامل  وصل عدد العقد

 غم2كتمة بيض .  43.00و  1-جذر غم2انثى ويافعة . 54.33و   1-جذر غم2. عقدة 42.66الى  التكاثر
% عمى التوالي لمصفات المذكورة تمتيا  19فرد و 57000و   1-غم تربة100يافعة وذكر .  43.66و   1-جذر

في حين سجمت معاممة المقارنة )الشتالت غير  1-أصيص.  بيضة 1000 و 2000معاممة الشتالت المموثة بـ 
  لجميع الصفات المذكورة اعاله(. 0.00المموثة 
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 بعض معايير االصابة. فيمختمفة من المقاح النيماتودي  : تأثير مستويات1الجدول 
 المعامالت

 شتالت ملىثة

بيضة . أصيص
-1

 

غم 2.عذد العقذ 
-1

 

 جذر

 عذد االناث 

غم 2.واليافعات
- 1

 

 جذر

عذد كتل البيض 

غم 2.
-1

 جذر 

عذد الذكىر 

 100.واليافعات 

غم 
-1

 تزبة 

عذد 

البيىض 

داخل كتلة 

 البيض

الكثافة 

النهائية الفزاد 

 النيماتىدا

معامل 

التكاثز

RF% 

 غيز ملىثة
0.00 

C 

0.00 

c 

0.00    

 c 

0.00 

d 

0.00  

   b 
0.00 0.00 

1111  

 

15.00  

B 

00.11 

b 

40.11 

B 

18.00  

c 

250.00 

a 
41.21.11 14.75 

0111  

 

22.33 

 B 

31.00 

 b 

20.33 

 b 

28.66 

 b 

250.00  

a 
00021.11 16.62 

0111  

 

42.66 

 A 

21.00 

  a 

43.00 

 a 

43.66  

a 

250.00 

a 
2.111.11 19.00 

. *كل 0.05عند مستوى احتمالية  الحروف المتشابه ضمن العمود الواحد التختمف معنويا فيما بينما  حسب اختبار دنكن*
 قيمة في الجدول تمثل متوسط لثالثة مكررات.

اما بالنسبة لعدد البيوض داخل كتمة البيض الواحدة كانت متساوية لجميع المعامالت ولم تختمف معنويا عن 
بعضيما البعض عدا معاممة المقارنة ) الشتالت غير المموثة( التي اختمفت معنويا عن بقية المعامالت 

كتمة  لكلبيضة  250معامالت في حين وصمت اعداد البيوض داخل كتمة البيض الواحدة لجميع ال 0.0وسجمت
 بيض.
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 ج ب أ

 و ه د
أ: جذور نبات الزيتون سميمة  ب: انثى نيماتودا تعقد جذور الزيتون، كيس البيض ممتصق بنماية االنثى ج: اناث  :1الشكل 

 2000ه: مستوى تمويث الجذور بد    1-أصيص.بيضة 1000نيماتودا داخل جذور الزيتون د: مستوى تمويث الجذور بد 
 .1-أصيص.بيضة 3000و: مستوى تمويث الجذور بد   1-أصيص.بيضة
انو مع زيادة مستويات التمويث ازدادت اعداد النيماتودا الداخمة الى الجذر الى ( 1نتائج  الجدول ) يعزى    

 زيادة مستوى التمويث ، تمكنت اليافعات  وبالتالي تمكنت النيماتودا من اختراق الجذور وكان دخوليا متزايدًا مع
الوعائية حول رأس النيماتودا ة خاليا عمالقة في منطقة االسطوان بعد دخوليا الى المجموع الجذري من تكوين

لتمدىا بالغذاء لتكمل دورة حياتيا وتطورىا وىكذا تمكنت االناث الناضجة من وضع كتل البيض عمى المجموع 
ادة دخول النيماتودا مع زيادة مستويات التمويث الى رفع اعداد االناث واليافعات عمى الجذري لمزيتون وادى زي

العقد عمى المجموع الجذري  وجاء  المجموع الجذري وزيادة في عدد كتل البيض الموضوعة وبالتالي زيادة عدد
يث تعمل نيماتودا تعقد تكوين العقد كرد فعل طبيعي لمنبات نتيجة لدخول النيماتودا والتغذية عمى خالياىا ح

المحيطة برأس النيماتودا  نتيجة لتراكم السايتوكايننز  Hyperplasiaالجذور عمى زيادة اعداد الخاليا 
Cytokinins  وزيادة حجم الخالياHypertrophy  نتيجة لتراكم االوكسيناتOxins  مكونة خاليا عمالقة

( ومع زيادة مستوى التمويث لوحظ وجود زيادة لوغاريتمية بين 6تظير عمى ىيئة عقد عمى المجموع الجذري )

3 
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 و 1) عمى النبات وىذا يتفق مع دراسات سابقة مستويات التمويث والكثافة العددية لمنيماتودا  ومعامل التكاثر
  )22و  20
 شتالت الزيتون:لنمو الصفات  فيتأثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا تعقد الجذور  -2

( التأثير المعنوي 2بعض صفات النمو لمزيتون  يتبين من الجدول ) فية تأثير نيماتودا تعقد الجذور عند دراس   
صفات النمو من خالل التناقص التدريجي ألطوال المجموع  فيلتمويث بنيماتودا تعقد الجذور لمستويات ا

لمنباتات بالتزامن مع زيادة مستوى  الورقيةوالجذري والوزن الطري لممجموع الجذري والخضري والمساحة  الخضري
و  سم30 معاممة المقارنة )شتالت سميمة غير مموثة بالنيماتودا( والذي بمغ  القيم فيالتمويث مسجال أعمى 

سم  27.00و  سم 26.33لينخفض بعدىا الى  2سم 4.05غم و 11.89غم و 14.33سم و 29.33
 عمى التوالي 1-أصيص. بيضة  3000عند تمويث الشتالت بـ  2سم3.10 غم و 13.47غم و 11.89و

  .واختمفت بذلك معنويا عن بعضيا البعض لمصفات المذكورة اعاله
 صفات النمو لمزيتون في: تأثير مستويات مختمفة من لقاح نيماتودا تعقد الجذور 2الجدول   

 المعامالت
 شتالت مموثة
 1-بيضة . أصيص

طول المجموع 
 الخضري
 بد سم

طول المجموع 
 الجذري
 بد سم

الوزن الطري 
لممجموع 

 بد غم الخضري

الوزن الطري 
 لممجموع الجذري

 بد غم

عدد االفرع . 
 1-نبات

 مساحة الورقة
 2بد سم

 غير مموثة
30.00 

a 
29.33 

A 
14.33 

a 
11.89 

c 
3.66 

a 
4.05 

a 
 1000بد 

 
27.66 

b 
27.66 

B 
12.65 

b 
12.42 

b 
3.66 

a 
3.83 

b 
 

 2000بد 
 

26.66 
c 

27.50 
b 

12.42 
b 

12.62 
b 

3.66 
a 

3.17 
c 

 
 3000بد 

 

26.33 
c 

27.00 
c 

11.89 
c 

13.47 
a 

3.66 
a 

3.10 
c 

. *كل 0.05عند مستوى احتمالية  الحروف المتشابه ضمن العمود الواحد التختمف معنويا فيما بينما  حسب اختبار دنكن*
 قيمة في الجدول تمثل متوسط لثالثة مكررات.

اما بالنسبة لعدد االفرع عمى النبات الواحد نالحظ من الجدول عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت اذ     
ير يذكر عمى عدد لجميع المعامالت و لم يكن لنيماتودا تعقد الجذور تأث 1-نبات . فرع 3.66بمغ عدد االفرع 

 االفرع وربما لم تكن فترة الدراسة كافية الظيار تأثيرىا عمى عدد االفرع.
بات الجذري والوزن الطري لممجموع الخضري لمنو  طول المجموع الخضري سبب انخفاض قيم كل من قد يعزىو 

ئية لمجذر التي تستخدميا الى تشكل او تكوين الخاليا العمالقة حول االسطوانة الوعا والمساحة الورقية لمنبات
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النيماتودا كخاليا مغذية ليا وقد تنمو النيماتودا بداخميا و تعمل عمى تعطيل حركة الماء والمواد الغذائية وبالتالي 
تقل كفاءة الجذر عمى امتصاص الماء والعناصر الغذائية من التربة مؤدية الى نقص في كمية الماء والعناصر 

الجذري و  م كل من طول المجموع الخضريمجموع الخضري وانعكست بذلك عمى قيالغذائية التي تصل الى ال
جاءت مطابقة لنتائج دراسات وىذه النتيجة والوزن الطري لممجموع الخضري لمنبات والمساحة الورقية لمنبات 

 (. 28و27 و  21و  20و  8) سابقة
 يوكيميائية:الصفات الب فيمن لقاح نيماتودا تعقد الجذور تأثير مستويات مختمفة  -3

نسبة النيتروجين  فيمن لقاح نيماتودا تعقد الجذور ( تاثير المستويات المختمفة 3يتضح من نتائج الجدول )
 ت التمويث تناقصت الصفاتان مع زيادة مستويا )والكميb وa في االوراق ونسبة البروتين وكمية الكموروفيل )

% و (1.59 الىاذ وصمت القيم  1-أصيص.  بيضة3000 تمويث اعاله لتصل أقل قيمة ليا عند مستوى ال
عمى التوالي واختمفت بذلك معنويا عن  (وزن رطب 1-ممغم . غم0.085 و 0.028 و (0.057 % ( و10.02

 التي كانت متشابية معنويا مع مستوى التمويث بـ )والكمية b  وa بقية المعامالت عدا في صفة الكموروفيل )
عمى  (وزن رطب 1-ممغم . غم 0.103و 0.034 و 0.069لتصل القيم فييا الى)  1-أصيص.  بيضة2000

اختمفت معنويا في ىذه المعاممة عن بقية المعامالت  في االوراق التوالي في حين ان نسبة النيتروجين والبروتين
لمصفات المذكورة  (%11.88و 1.88اذ وصمت القيم الى )  1-أصيص.  بيضة 2000وعند مستوى التمويث 

لوحظ وجود اختالف معنوي بين ىذه المعاممة  1-أصيص.  بيضة 1000اعاله وفيما يخص  مستوى التمويث بـ 
ممغم .  0.211 و 0.070 و 0.141و الكمية والتي بمغت ) bو  aوبقية المعامالت لكل من كمية الكمووفيل 

 .عمى التوالي (وزن رطب 1-غم
  تأثيز مستىيات مختلفة من لقاح نيماتىدا تعقذ الجذور على النتزوجين والبزوتين والكلىروفيل :3الجدول

 المعامالت
 شتالت مموثة
 1-بيضة . أصيص

 
 ):( البروتين ):( النيتروجين

 aكموروفيل 
 1-)ممغم . غم

 وزن رطب(

 bكموروفيل 
 1-)ممغم . غم

 وزن رطب(

 وفيل الكمير كمو 
 1-)ممغم . غم

 وزن رطب(

 غير مموثة
2.140 

a 
13.375 

a 
0.267 

a 
0.127 

a 
0.394 

a 

1000 
2.100 

a 
13.120 

a 
0.141 

b 
0.070 

b 
0.211 

b 

2000 
1.880 

b 
11.810 

b 
0.069 

c 
0.034 

c 
0.103 

c 

3000 
1.590 

c 
10.020 

c 
0.057 

c 
0.028 

c 
0.085 

c 
 .  0.05عند مستوى احتمالية  الحروف المتشابه ضمن العمود الواحد التختمف معنويا فيما بينما  حسب اختبار دنكن*

 تمثل متوسط لثالثة مكررات.*كل قيمة في الجدول 
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 عن معاممة المقارنة 1-أصيص.  بيضة  1000في حين لم تظير اختالفات معنوية بين معاممة التمويث بـ 
لكل منيم   (%13.375و 13.120و) (%2.14و 2.10عند حساب كمية النيتروجين والبروتين اذ بمغت )

والكمي اعطت  bو aعمى التوالي لكنيا اختمفت عن بقية المعامالت  اما بقية الصفات المتمثمة بالكموروفيل 
 و 0.267وصمت القيم الى ) اختالف معنوي بين معاممة المقارنة )الشتالت غير المموثة( وباقي المعامالت 

 لكل واحد منيم عمى التوالي مسجمة بذلك أعمى القيم . (وزن رطب 1-ممغم . غم 0.394و  0.127
ان النقص الحاصل في تركيز النيتروجين والبروتين وكمية الكموروفيل في االوراق مع زيادة مستويات التمويث 
تؤدي الى تمف المجموع الجذري وبالتالي تقل كفاءة الجذر عمى امتصاص الماء والعناصر الغذائية التي 

ة عن تأثير نيماتودا تعقد الجذور كنتيجة حتمية ناجم  Znو B و Cu و  Feو Mg و Nيحتاجيا النبات ومنيا 
عمى المجموع الجذري واشارت العديد من البحوث الى نقص ىذه العناصر الغذائية عند االصابة بنيماتودا تعقد 

يظير تأثير النقص الحاصل لعنصر النيتروجين   .)24و 16و 1الجذور بسبب قمة امتصاصيا من قبل النبات )
بشكل واضح عمى المساحة الورقية ، لقد اكدت الدراسات ان انقسام الخاليا واتساعيا مرتبط بوجود عنصر 

( ويؤيد ىذا ما 3النيتروجين وكمما قمت نسبة النيتروجين في النبات انعكس ذلك طرديا عمى المساحة الورقية )
(  من خالل نقصان المساحة الورقية لمنبات المرتبط بنقص 2) حصمنا عمييا في الجدول ظير من النتائج التي

 24و  13و1 ) جاءت مطابقة لنتائج دراسات سابقةوىذه النتيجة تركيز النيتروجين مع زيادة مستويات التمويث 
 (. 27و 

دوره في تركيب االنزيمات  من المعموم ان نسبة النيتروجين في النبات ترتبط بتكوين البروتينات فضال عن
والكموروفيل ، إذ تحتاج النباتات الى النيتروجين بكميات كبيرة نسبيا ونقصيا يؤثر عمى البروتين واالنزيمات 
والكموروفيل الذي يفسر سبب نقص تركيز البروتين وكمية الكموروفيل في اوراق الزيتون مع زيادة مستويات 

 (. 27و  24و  13و1 ) سابقةالتمويث ويؤيد ىذه النتيجة دراسات 
 ATPو NADPH2 يعد النيتروجين عنصرًا اساسيًا في جزيئة الكموروفيل ويدخل في انتاج مركبات الطاقة 

فضال عن دوره في نمو الخاليا واالنسجة الذي ينعكس بدوره عمى المساحة الورقية لمنبات فبزيادتيا سوف تزداد 
مساحة الورقة المتعرضة ألشعة الشمس وبالتالي زيادة التمثيل الكاربوني في الورقة مما ينعكس عمى كمية 

 . (4( ويؤيد ىذا الدراسة التي اجراىا )3الكموروفيل في النبات )
في التأثير عمى كمية الكموروفيل في النبات وكما ذكرنا سابقا ان النيماتودا تؤثر  بر الماء عنصرًا ميماً يعت

عمى كفاءة الجذر في امتصاص الماء وىذا يؤدي بدوره الى تقميل انتفاخ الخاليا الحارسة في االوراق نتيجة  
اخمة الى الخاليا وىي ضرورية جدا في بناء الكموروفيل الد CO2الشد المائي  وبالتالي غمق الثغور وتقميل كمية 

 (.7 و 2فضال عن استيالك المواد الغذائية والطاقة الالزمة لنمو النبات من قبل النيماتودا )
 
 

صان
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