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الملخص
Heterodera latiponsتالحوصالنیماتودابین . التفاعل 2005العبد القادر، مریم، خالد العسس وولید نفاع.  Franklin وفطر عفن الجذور

Cochliobolus sativus (Ito and Kurib.) Drechs. ex Dastur18-14: 23جلة وقایة النبات العربیة. على نباتات القمح. م.
" في 3) على نباتات القمح  صنف "شامCochliobolus sativus() وفطر عفن الجذورHeterodera latipons(الحوصالتدراسة التفاعل بین نیماتودا ت تم

هذه وكذلك على قدرة كل من النیماتودا والفطر على إحداث اإلصابة. و ،القمحنباتاتنمو وٕانتاجیة تأثیرها في لدراسةست معامالتاألصص. شملت التجربة
من العدوى شهرقبل العدوى بالفطرو عند الزراعة،معاً ، العدوى بالفطر فقط، العدوى بالنیماتودا والفطر العدوى بالنیماتودا فقط،(المقارنة)المعامالت هي: الشاهد

دد السنابل/ والعدوى بالنیماتودا قبل شهر من العدوى بالفطر. انخفضت مؤشرات النمو الهامة في نباتات القمح (الوزن الكلي للنبات، ووزن الجذور، وعبالنیماتودا، 
وى بالفطر قبل شهر من العدوى من النیماتودا والفطر على انفراد، وكذلك العدتي تمت فیها العدوى بكلفي المعامالت ال0.05عند مستوى احتمال النبات) معنویًا 

في المعامالت التي تمت فیها العدوى بالنیماتودا فقط، أو 0.05عند مستوى احتمال حبة) معنویًا 1000بالنیماتودا، بینما انخفضت إنتاجیة النباتات (معبرًا عنها بوزن 
طر، وذلك بالمقارنة مع معاملة الشاهد وبقیة المعامالت األخرى. بلغ معدل تكاثر النیماتودا النیماتودا والفطر معًا عند الزراعة، أو بالنیماتودا قبل شهر من العدوى بالف

ا عدوى النباتات بالفطر قبل شهر من عدواها تي تمت فیهأقصاه على نباتات القمح في حال العدوى المشتركة بالنیماتودا والفطر بالغًا أدنى مستوى له في المعاملة ال
لعكس من ذلك، انخفضت نسبة إصابة النباتات بفطر عفن الجذور معنویًا فقط في المعاملة التي تمت فیها عدوى النباتات بالفطر قبل شهر منبالنیماتودا. وعلى ا
عدواها بالنیماتودا.
التفاعل المشترك، عفن الجذور الفطري، القمح، نیماتودا الحوصالت.:كلمات مفتاحیة

ةالمقدم
ویمكن المسببات المرضیة للنباتات من أهم الفطور والنیماتودادتع

مختلفة في خطورتها،أن تكون هذه الكائنات سببًا في ظهور أمراضٍ 
.)4المرض (إلى تفاقم خطورةاإلصابة المشتركة بهما معًا ديوقد تؤ 

الممرضة النیماتودامن عالقات التفاعل بین الكثیرتسجیل  تم
یكون والتي،)1صیل الزراعیة (للنبات والممرضات الفطریة على المحا

تعد و .أو العكسمحفزًا لتكاثر البكتیریا والفطورالنیماتودافیها نشاط 
إذ  تستطیع نیماتودا السوق للعدوى الفطریة ومسبباً النیماتودا ناقًال 

)Pratylenchus(ونیماتودا التقرح)Ditylenchus(واألبصال
ماتودا الحلزونیة والنی) Heterodera(ونیماتودا الحوصالت

)Helicotylenchus(على سطح جسمها أو البكتیریاأبواغ الفطور و نقل
أو اختراقها ألنسجة تغذیتهاالنیماتودا أثناء تحدث. )21(أمعائهاداخل 

والعدوى باألمراض الفطریةلإلصابةتهیئ أو أنفاقاً اً النبات جروح
وف المالئمة الظر خلقعلىالنیماتودا المتحوصلة تعمل). و 20(

الجذور ألعفانلتطور العدید من المسببات المرضیة الفطریة المحدثة 
وذلك من خالل التغییرات التشریحیة والكیموحیویة التي على القمح 

). 13(تحدثها في األنسجة النباتیة 
المشترك بین الفطر والنیماتودا على للتفاعلنتائج الدراسات تشیر

) 17خرون (وآTaheriفقد كشف،ناقضةالنجیلیات إلى معلومات مت
Pratyulenchus(بین نیماتودا التقرحمشتركن وجود تفاعل ع spp. (

ى هذا وقد أد،في استرالیاالجذورأعفان ریاتمن فطوالعدید

یستطعالتفاعل إلى حدوث فقد إضافي في اإلنتاج. ولكن لم 
Kimpinski وJohanston)6 ( فيةالنتیجأن یحصال على نفس

عدد نباتات ) ازدیاد Hydock)4و Evansوقد بّین  كندا.
التقرحوجود نیماتودا  فيFusariumطر القمح المصابة بالف

Sher & AllenPratylenchus thornei،كما ازداد محصول الحبوب
واستمرت ،األلدیكارببمبیدعند مكافحة النیماتودا %78- 32بمقدار 

ببرومید المیثیل الذي یمتلك ع عندما تم تدخین التربة هذه الزیادة باالرتفا
.التأثیر اإلبادي لكل من النیماتودا والفطر

Heterodera latiponsنیماتودا الحوصالتتنتشر Franklin

)، 8،12،14،16في وسط أوروبا (تونس، لیبیا، سوریة و قبرص،في
النیماتودا هذه بلإلصابة) الفقد الحاصل نتیجة Philis)12قدر العالم و 

عفن الجذور الشائععرفو .الغلةمن %50یصل إلى بما
Cochliobolus sativus (Ito and Kurib.) Drechs. ex Dastur

المغرب،)8(لشرق األدنى األمراض المهمة على الجذور في اكأحد
). وقد وصل النقص في محصول حبوب القمح 3(السعودیة،)10(

).18في سوریة (%20مرض إلى الهذا نتیجة لإلصابة ب
في وأهمیتها لنیماتودا والفطور ابینالعالقة المتبادلةنوبما أ

تعفن الجذور مرضخاصوبشكلظهور األمراض النباتیة المعقدة 
بدراستهاعلى القمح كانت من المتطلبات العملیة في التوسع والتعمق 

ة ولندرة قتصاد السوري من جهفي االنظرًا ألهمیة محصول القمح 
لهذا هدف من جهة أخرى.الموضوع ابهذالمتعلقةاألعمال البحثیة 
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على القمح  الحوصالتنیماتودا بیندراسة التفاعل إلىالبحثهذا 
H. latiponsوفطر عفن الجذورC. sativus على نمو وٕانتاجیة

نباتات القمح في األصص، وكذلك على تكاثر النیماتودا وشدة اإلصابة 
عفن الجذور الفطري.بمرض

مواد البحث وطرائقه
نفذت هذه الدراسة في غرف النمو في مخبر النیماتودا، كلیة 

، وقد تم الحصول على العدوى 2003الزراعة جامعة دمشق، في عام 
النیماتودیة والفطریة من عینات جذور القمح والتربة المحیطة بها، والتي 

ین في محافظة درعا التابعین تم جمعها من مركزي بحوث إزرع وجل
لمركز البحوث العلمیة الزراعیة في وزارة الزراعة وقد تم تصنیفها

).7، 2وتعریفها وفقًا لمفاتیح سابقة (

تحضیر التربة
وتم تعقیم 1:1الزراعیة والرمل بنسبة لتربة تم تحضیر خلیط من ا

وللتأكد من.ساعات8لمدة س105حرارةدرجة هذا الخلیط عند
وذلك ،للكائنات الدقیقةسالمة عملیة التعقیم أجریت عملیة عزل جدیدة 

مل من الماء المعّقم،50عّقمة في غ من التربة الم5بتحضیر معّلق 
مل من هذا المعلق على سطح بیئة أغار البطاطس 1ثم نشر 

درجة حرارة المختبر.) في طبق بتري، وحضن عندPDAوالدكستروز (

نیماتوديتحضیر اللقاح ال
H. latiponsمن النوعالنیماتودااستخالص حوصالت تم 

استخدام جهاز فینویكبلقمحنباتات التربة المحیط الجذري من
)Fenowik Canأقطار ثقوبه الحوصالت على منخل عزل) الذي ی

فصل الحوصالت عن المواد العضویة وتم . )15(میكرون250
من3غ/سم1.29ركیزه على محلول تحتويكأس بیشر یبواسطة 

الحوصالت الممتلئة جمعت . )4MgSo()13(كبریتات المنغنیزیوم 
بیضة/ 200متوسط عدد البیض (مكبرةعدسة باستخدام بالبیض 

یوم 16لمدة س 5درجة حرارة عندالحوصالتزنت خّ حوصلة)، ثم 
حوصالت لكل 10الكمون، وكان معدل اللقاح المستخدم طور لكسر
وذلك في المعامالت التي استخدمت فیها العدوى غ تربة،100

بالنیماتودا.

تحضیر اللقاح الفطري
الجذور والمنطقة التاجیة منعفن الجذور فطروتنقیة عزلتم 

) PDAبیئة أغار البطاطس والدكستروز (نباتات القمح على ل
) جزء بالملیونAmpicillin)100والمضاف إلیه المضادات الحیویة  

14لمدةت األطباق حضن،)جزء بالملیونStreptomycin)100و 

س، وبعد ذلك تم تحضیر معلق بوغي 1±24درجة حرارة عند یومًا 
)، وتمت العدوى لكل أصیص في 11مل (1بوغ/2400هتركیز 

.المعامالت التي تمت فیها العدوى بالفطر

التجربةتصمیم
وعشرة كاملة بست معامالتعشوائیةالتجربة كقطاعات صممت

، العدوى بالنیماتودا المقارنة)(هذه المعامالت هي: الشاهدو ، مكررات
عند الزراعة،معاً العدوى بالفطر فقط، العدوى بالنیماتودا والفطر ،فقط

من العدوى بالنیماتودا، والعدوى بالنیماتودا شهرقبل العدوى بالفطرو 
ربة المعقمة . ملئت األصص بخلیط من التقبل شهر من العدوى بالفطر

الفطري والنیماتودي بصورة اللقاحنشر كغ/األصیص، وتم 1.6بمعدل 
، غرست سم1بسمكفي األصص، ثم أضیفت كمیة من الترابمتماثلة 
أصیص حبوب/3في األصص بمعدل " 3صنف "شام قمح الحبوب 

، وذلك فيإضافیةتربةسم 4اليبحو غطیت على سطح التربة، و 
لمعامالتطبقت العدوى بالنسبة .2003، ایرین/كانون الثاني14

بعد شهر من إجراء المعاملة والفطرماتودایالنالعدوى المشتركة ب
سم.5لى عمق إرفیع متصل بماصة تصل محقنبواسطة بإحداهما

وضعت األصص في ظروف مشابهة للظروف المالئمة لنمو نبات 
وف الحقلیة.وبما یحاكي الظر الحاجةتها حسبتمت سقایو ،القمح

تسجیل النتائج
الحصادقبلل النباتات وعدد اإلشطاءات اطو أاتقیاسأخذت 

/حزیران15بتاریخقراءات بعد الحصاد والذي تم وشملتمباشرة،
زن ، وو الوزن الكلي للنباتات في كل مكررمنكل، قیاس2003یولیو 

1000وزن و عدد اإلشطاءات، / نباتعدد السنابلو ،يالجذر المجموع 

.حبة
تقییمطریقعنعفن الجذوراإلصابة بفطردرجةییمتقتم

في منطقة السالمیة تحت التاجیة موت الموضعيأعراض التقرح وال
= ال یوجد تقرح ولون 1) حیث: 19) (5-1(باالعتماد على سلم وذلك 

5= أبعاد التقرح أصغر من 2، المنطقة التاجیة أبیض والجذور سلیمة

= أبعاد التقرح أكبر 3، التاجیة أبیض واإلصابة خفیفةمم ولون المنطقة
= 4، مم ولون المنطقة التاجیة غامق قلیًال واإلصابة متوسطة5من 

مم ولون المنطقة التاجیة غامق واإلصابة 5أبعاد التقرح أكبر من 
مم ولون المنطقة التاجیة أسود 5= أبعاد التقرح أكبر من 5، شدیدة

.واإلصابة شدیدة
المعادلةحسب شدة تطور المرض كنسبة مئویة ساب وتم ح

:التالیة

العام المجموع×(درجة اإلصابة[بأعفان الجذور=اإلصابةشدة
عدد×درجة إصابة أعلى[/] للنباتات المصابة)

100] × الكلي (سلیم ومریض)النباتات

باستخالصلنیماتودا الحوصالتالنهائیة الكثافةحددت
وقد تم المكبرة.باالستعانة بالعدسة ها عدّ و ،التربةمن الحوصالت 

حیث تمت مقارنة )MSTAT-C(برنامج وفق تحلیل النتائج إحصائیًا 
.0.05احتمالالمتوسطات بحساب اقل فرق معنوي عند مستوى 
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والمناقشةالنتائج
) P≤0.05" معنویًا (3انخفضت أطوال نباتات القمح صنف "شام

قیاسًا إلى الشاهد فیما عدا معاملتي العدوى في جمیع المعامالت 
بالفطر قبل شهر من العدوى بالنیماتودا، والعدوى بالنیماتودا والفطر معًا 

). كان عدد اإلشطاءات أكبر ما یمكن في 1عند الزراعة (جدول 
)، وأقل ما 6.8معاملة العدوى بالنیماتودا والفطر معًا عند الزراعة (

). أدت معامالت العدوى 4.0بالفطر فقط (یمكن في معامالت العدوى 
بالنیماتودا فقط والفطر فقط والنیماتودا قبل شهر من الفطر إلى خفض 

ي الجذر زن المجموع معنوي في كل من الوزن الكلي لنباتات القمح وو 
/نبات، بینما أدت معامالت العدوى بالنیماتودا فقط، عدد السنابلو 

عة، والنیماتودا قبل شهر من العدوى والنیماتودا والفطر معًا عند الزرا
حبة، وذلك بالمقارنة مع 1000بالفطر إلى خفض معنوي في وزن 
). ویمكن تفسیر الخفض الواضح 1الشاهد والمعامالت األخرى (جدول 

حبة) لیصل إلى 1000في جمیع مؤشرات النمو واإلنتاج (ممثًال بوزن 
النباتات بالنیماتودا ا عدوىهأدنى مستویاته في المعاملة التي تمت فی

قبل شهر من عدواها بالفطر إلى أن اختراق نیماتودا الحوصالت 

لجذور القمح یهیئ سبل الدخول اإلضافیة للفطر من خالل الجروح 
الناجمة عن هذه االختراقات، كما أن العملیات المعقدة والمعروفة 

حالة بمصاحبتها لعملیة تغذیة النیماتودا تعمل بال شك على تغییر ال
على الفیسیولوجیة والكیموحیویة لخالیا الجذر مما یجعله غیر قادر 

تحمل اإلصابة اإلضافیة بفطر عفن الجذور، األمر الذي ینعكس سلبًا 
على نمو وٕانتاجیة النبات المصاب وهو ما یسمى بالتفاعل التضافري 
بین الممرضین لغیر صالح النبات، مع مالحظة أن النیماتودا هي 

لمرضي األهم واألكثر خطورة في هذا التفاعل بدلیل أن المسبب ا
الخفض في مؤشرات النمو واإلنتاج كان أكبر بكثیر في المعاملة 
التي تمت فیها عدوى النباتات بالنیماتودا قبل شهر من عدواها بالفطر 
مقارنة بالمعاملة التي تم فیها العكس. وهذه النتائج تتفق إلى حد بعید 

سابقة أكدت تزاید الفقد في محصول حبوب نباتات مع نتائج دراسة
القمح المصابة بكل من نیماتودا حوصالت الحبوب

WollenweberHeterodera avenae فطروRhizoctonia

solani Kuhn)9.(

Cochliobolusوفطر عفن الجذور  Heterodera latiponsتأثیر العدوى الفردیة والمختلطة وبتوافیق مختلفة زمنیاً بنیماتودا الحوصالت .1جدول 
sativusغ تربة وعلى نسبة اإلصابة 100لحوصالت النیماتودا/ وعلى الكثافة النھائیة، "3على مكونات النمو واإلنتاج  في صنف القمح " شام

بمرض عفن الجذور، خمسة أشھر بعد الزراعة.  
Table 1. Effect of single and combined inoculation with Heterodera latipons and Cochliobolus sativus on growth and yield
parameters of wheat cv. Sham 3 and on the final count of cysts/10 g soil and on the level of infection with root-rot disease,
five months after planting.

تالمعامال
Treatments

نبات طول ال
(سم)
Plant
length
(cm)

عدد 
اإلشطاءات

No. of
tillers

الوزن 
الكلي 

للنبات(غ)
Plant

weight
(g)

وزن 
المجموع 
الجذري

(غ)
Root

weight (g)

عدد 
السنابل/ 

نبات
No. of
spikes/
plant

1000وزن 
حبة (غ)

1000
grains

weight (g)

عدد 
الحوصالت 

غ 100في 
تربة

No. Cysts/
100 g soil

النسبة المئویة 
لإلصابة  بعفن 

الجذور%
% of infection
with root rot

fungi %
Control50.00الشاھد  ab5.20 ab4.60 a0.50 a4.2 a21.70 a0.000.00

H. latiponsالنیماتودا  
غ تربة)100حوصالت/ 10(

Nematode H. latipons (10 cysts/ 100 g soil)

46.00 c5.60 ab2.60 b0.17 c2.3 b3.70 c21.80 a0.00

مل)1بوغ/ C. sativus)2400الفطر   
Fungus C. sativus (2400 spores/ ml)

41.30 d4.00 b2.20 b0.30 bc2.5 b14.00 ab0.0081.70 a

+ الفطر عند الزراعةالنیماتودا
Nematode + Fungus at planting

.47 80 bc6.80 a4.40 a0.40 ab3.8 a6.50 bc13.40 b70.60 a

النیماتودا ثم الفطر بعد شھر
Nematode then fungus one month later

45.30 c4.50 b1.60 b0.10 c1.4 b3.50 c16.10 b90.60 a

الفطر ثم النیماتودا بعد شھر
Fungus then nematode one month later

51.60 a5.10 b3.70 a0.40 ab4.3 a17.50 a3.50 c41.10 b

%5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
LSD at P= 5%

3.121.671.120.191.3010.203.7015.40

النتائج المعروضة ھي عبارة عن متوسطات لعشرة مكررات.
.0.05ى احتمال المتوسطات المتبوعة بأحرف متماثلة داخل العمود الواحد ال تختلف معنویاً عند مستو

Data represent means of 10 replications.
Means followed by the same letters within a column are not significantly different at P≤ 0.05.
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سواًء بمفرده أو C. sativusأدت عدوى نباتات القمح بالفطر 
هور أعراض إصابة بشهر إلى ظمع النیماتودا عند الزراعة أو بعدها 

شدیدة بمرض عفن الجذور حیث تراوحت نسبة اإلصابة الظاهریة 
)، وقد 1(جدول %91و 82بأعراض المرض في تلك المعامالت بین 

رافق ذلك ظهور أعراض تقرح شدیدة على جذور نباتات القمح 
) في معاملة %41تدنت اإلصابة إلى أدنى حد لها (المصابة، بینما

بل شهر من عدواها بالنیماتودا. وتتطابق هذه النتائج العدوى بالفطر ق
تمامًا مع ما بینته بعض األبحاث السابقة من أن إصابة نباتات القمح 
بفطر عفن الجذور تشتد بصورة كبیرة إذا سبقتها إصابة تلك النباتات 
بنیماتودا الحوصالت، وفي حالة تعرض النباتات لإلصابة المشتركة 

). 13قل (الوقت فإن اإلصابة تكون أین بنفس بكال الممرض
في التربة بلغت الكثافة النهائیة ألعداد حوصالت النیماتودا

في حال العدوى بالنیماتودا فقط عند غ تربة100حوصلة/22أقصاها 

احتمال عند مستوى الزراعة، بینما انخفضت هذه الكثافة معنویًا (
ا والفطر، وبلغت تود) في جمیع معامالت العدوى المشتركة بالنیما0.05

غ تربة) في المعاملة التي تمت 100حوصلة/3.5أدنى قیمة لها (
ویمكن )،1العدوى بالنیماتودا بعد شهر من العدوى بالفطر( جدول 

تفسیر ذلك إلى احتمالیة أن الوقت لم یكن كافیًا لتطور النیماتودا في 
لجذور قد هذه المعاملة، أو أن اإلصابة المسبقة للجذور بفطر عفن ا

جعلتها في حالة غیر صالحة لتطور النیماتودا التي تحتاج إلى أنسجة 
حیة سلیمة لتغذیتها وتطورها. وتتفق هذه النتائج جزئیًا مع نتائج سابقة 

) في السعودیة حیث وجد أن عدوى نباتات القمح 5إلبراهیم وآخرون (
Helmithosporium sativum"یكورا روجو" بأي من الفطرین  صنف

PammelوTrichoderma harzyianumأعداد قد قللت معنویًا من
على الجذور. Heterodera avenaeحوصالت النیماتودا

Abstract
Al-Abed Al-Kader, M., Kh. Al-Assas and W. Naffaa. 2005. Interaction of cyst nematode, Heterodera latipons Franklin
and the root rot fungus, Cochliobolus sativus (Ito and Kurib.) Drechs. Ex Dastur, on Wheat. Arab J. Pl. Prot. 23: 14-18.

A laboratory experiment was carried out to study the interaction of the cyst nematode Heterodera latipons and the root rot fungus,
Cochliobolussativus,onWheat cv. Sham3. Six treatments were examined to determine their effects on the growthandproductivityofthe wheat
cultivar, and on the infectivity of the root rot fungus and cyst nematode. These treatments were: non-inoculated check, nematode inoculation,
fungusinoculation,nematodeplus fungus inoculationat planting, fungus then nematode inoculation one monthlater,and nematodefollowed by
fungus inoculation one month later. Results showed that each of the nematode and the fungus inoculations as well as nematode followed by
fungus inoculation one month later have greatly suppressed (P≤ 0.05) total plant weight, root weight and number of spikes/plant. However,
weight of 1000 wheat kernels was greatly suppressed(P≤0.05) by the treatments where nematode alone,nematode plus fungusatplanting, and
nematode then fungus one month later were applied. Nematode reproduction reached its maximum in the treatment of nematode alone
inoculation, and gradually decreased by the treatments of the nematode plus fungus combinations until it reached its lowest value in the
treatmentwhereplantswereinoculatedwith nematodes followed by fungus one month later.On the other hand,percentage of C. sativusroot rot
infection was only suppressed (P≤0.05)in the treatment where plants were inoculated with the fungus followed by nematode one month later.
Key words: Cochliobolus sativus, Heterodera latipons, interaction, wheat
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