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على  Aspergillus flavus و Aspergillus nigerتأثير التنافس الرمي بين الفطرين 

 ( بواسطة الفطرMeloidogyne javanica قابلية صيد و افتراس نيماتودا تعقد الجذور)

Arthrobotrys oligospora. Fres.)) 

 

 سام كزار لفته احمد فاضل عبد         عامر عباس حسين      سلمان شبيب عاكول          ج

 معهد تكنولوجيا بغداد                                المعهد التقني كوفة                                     

 

 الخالصة :

 .Arthrobotrys oligosporaتم  راسةمت تمر وج د معر فطمي ت جلمرب سمعجفمت رما سمت مج سميتعمجد م  ويمرتعرس        

Fres. ووج حرمعه رن سمعجر  سمى سالتعجسد .تي قرف وعهر ع ى تغ 

أشراب نعرئج سألدةرط سمغذسئوت  سمى أن أعدسر سم ويرتعرس سمعي لع  سص وررهر رمن قلما سمت مج دسدرسرب فردرلمرر سمعقم       

يمرتعرس كمذم  أن د معر سم و 88ت الحظ فرموعم سألدل م  لع  سص ورر إال نويرتعرس دسحدة فو ير فرموعم سمجسفا سدرسر سمطدر سمى 

 لؤري سمى حث سمت ج ع ى تكعلن سميصرئد .

كيممر أشممراب سم عممرئج أل ممر سمممى أن د ممعر سم ويممرتعرس تممي سمعجفممت لممؤري  أل ممر سمممى دلممررة قرف وممت سالتعممجسد م ت ممج    

A.oligospora.   ع ى سم ويرتعرسMeloidogyne javanica  دذم  معحعمه رن حرمت سمجروت سمى حرمت سالتعجسد كعنه

  رتست ع ى سميعسر سمط علت . ضطوف سمي

دسممى  Aspergillus nigerلجقمت فرم سملت م ت مج  1910أرمر تمي د معر سمت مجسن سمجرومرن تمرن سم ويمرتعرس تم  تي سممى 

 . Aspergillus flavusلجقت فرم سلت م ت ج  3100

عمن سمطمدر سمك مي رنرانمت لجقمت  900دتي حرمت د عر سمت ج سميتعجد معحده ترن سالن ترض فرعدسر سم ويرتعرس تصا سمى  

تمرن سالن تمرض فرعمدسر سم ويمرتعرس لصما  A. nigerأرر ع د إضرتت سمت ج سميتعجد رما سمجرمي   3500فيطرر ت سمينرانت 

تمرن سالن تمرض فرعمدسر سم ويرتمـعرس لصمـا  A. flavusلجقت دع د إضرتت سمت مج سميتعمجد سممى سمت مج سمجرمي   450سمى 

 لجقت  810سمـى 

 

Effect of Saprophytic Competition between Aspergillus niger and Aspergillus 

flavus to Stimulates the catching and predation of the root-knot nematodes 

(Meloidogyne javanica) by the fungus (Arthrobotrys oligospora Fres )  . 

 

Ahmed F. Abd            A.A.Husain          S.Sh. Akol            J .k. Laftta                    

 

Abstract : 

 The   effect of some saprophytic fungi in the soil with nematode trapping fungus 

Arthrobotrys oligospora. Fres.  Was studied & the ability to converted it from 

saprophytic state to predation state. 

       The results of media showed  that the numbers of nematodes that  caught by the 

fungus increased with time , in the first day the fungus was not catching only one 

nematode while in fourth day increased to 88 as well as the presence of nematodes lead to 

cause the fungus to make traps.  
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  Results also indicated that the presence of nematodes in the soil also led to increase 

susceptibility predation fungus A.oligospora to  predator nematodes      M. javanica and 

to transform it from saprophytic  to predation because there is a weak competition on the 

organic materials. In the presence of saprophytic fungus  the nematodes decreased down 

to 2920 nematodes for fungus Aspergillus niger and 3100 nematodes in Aspergillus 

flavus. In the case of a predator fungus alone, the decline in numbers down to 900 

nematodes compared to comparison treatment 3500 , but when the predator fungus was 

added with  A. niger  the numbers was declined to 750 nematodes and with  A. flavus to 

810 nematodes . 

  

 :المقدمة 

تممي رط مم  فنممرل سمطممرم  دهممى تصممو   يومما أنممعسل  ت عشممج   spp.  Meloidogyneنويممرتعرس تـــممـطند   سم ممذدا      

(  Janssen ,1001 د  Husseyسميحرصمموا رسمملله رسممرئج كلوممجه فسممل  رت ــممـهر مممـكيوه دنععوممه سميـحصممـعل  ) 

( حومث تصمو  رط م  نلرتمرب سم  مج 1980) قرةم , أكثجهمر سنعشمراس تمي سمطمجس    M.   javanicaدلمـطعلج سم معل 

 دسمتعسكه دسمزل ت.

أن حيرلت سم لرب  رن هذه سآلتت لطعلج رمن سمطي ومرب سميطنمدة دذمم  مصمطعفت سممع    ر همر  دسةعمصمرمهر رمن سمحنما      

سمعمي تمؤرإ إممى  .ه رك طج  كثوجة مينردرت هـــمـذه الالتمه ر همر سمينردرمت سمكويوردلمه) Varjas  ,1008د  (Budaiك ور 

,حومث أن سةمعطيرل سميلومدسب سمكويورئومت اومج سميلمجرج الداومج .   (1000دالرمجدن ,  (Gamliel ت عث سملومت فرميلودسب

سميلجا دفرةعيجسا سظهج سمكثوج رـن سميشمركا سمصمحوت دسمزاسعومت, دسن سالةمعطيرل سمسموب م يلومدسب تمي سمطنمعر سألدممى 

تجدتهر, رتا إمى ظهعا حيمالب ر ره مت رمـن قلما سملمرحثون دسمي عصمون فشمؤدن رــن سمنجن سميرضي دسميشركا سمعي أ

ي كثومج رمن ــمـ,رير رعمى يل مرر طمج   رنردرمت فدل مت عمـن سميلومدسب, رصعصمر فطمد سكعشمر  رداهمر ت سملومت دسمصحت

رب اوممج , دظهممعا صممتت رنردرممت سآلتممرب م يلوممدسب دقعمما سمكرئ ممة سألرممجسض سميزر ممت دسمسممجطرنوت  دتشممعهرب سمممعالر

   ( .1994رـن سميلودسب ) سمطررل درعمعر,  ى ر ا سمكثوجـي فجسرج سميكرتحت سمكويورئوت, سآلرج سمذي أرإ إمـسميسعهدتت ت

لطعلج سةعطيرل سمت جلرب مينردرت سم ويرتعرس  هي أحد سم ج  سمحدلثت رن طج  سمينردرت سمحوعلت مير تسلله رمـن عمدم     

ينردرت سمكويوردله , مكن سةمع دسم همذه سم جلنمت ل م  الن تسملنهر راسةمرب قلما عي ومه أضمرته ينرانت را سمفرمت عث م لومت 

 هذه سمت جلرب إمى سمعجفت حعى تكعن طجلنه سالةعطيرل نر حت .       

تكممعن رتعجةممت الد رع ت ممت ع ممـى سملمموي الد  Nematophagous  fungiسمت جلممرب سمي عهيت)سمصممرئدة( م  ويممرتعرس     

 Nematode-trappingسألع رء سمعي تكعنهر سمت ــجلرب سمصرئدة م  ويمرتعرس  .رمغرب سميعحجكت م  ويرتعرسسموجقرب دسمل

fungi    رؤ جة إمى حد رر ع درر ت عصق سم ويرتعرس فرميعسر سم ز ت سميع عرة تي همذه سألع مرء دسمعمي تمي سم هرلمت تيمعب

 (Nordbring-Hertz  ,1002دالرجدن . ) 

) تممي سمعجفممت  هممع رـــــممـن سمت جلممرب سمي عشممجة كثوممجس Arthrobotrys oligosporaم  ويممرتعرس  سمت ممج سميتعممجد     

Jansson  دLopez-Liorca  ,1004  ) دسمذي لكمعن شملرك مز مه مصمود سم ويمرتعرس                    (Nordbring-

Hertz  ,ت هي سمعي تمرتي دت عصمق فهمر ع مدرر . دهذه سميصرئد  رفعت داوج رعحجكت دسم ويرتعرس سميع ت ( 1002دالرجدن

 ( Prot  ,1949) تعحجك فون  زلمرب سمعجفت مغجض رهر يـه  ذدا سمطرئا

 مهمر سمنرف ومت ع مـى سمحجكمت ميسمرترب كلومجه رمن رمالل   Meloidogyne javanica. سم ويرتعرس سميع ت ت ع ى سم لمرب 

أعدسرهر لطعيد فشكا كلوج ع ى كثرتمت أع مرء سمصمود تمي دمهذس الن رعب سم ويرتعرس دق ت  ( . Barron  ,1003) سمعجفت  

 سمعجفت دع ــى سميسرتت سمعي ت عنا توهر سم ويرتعرس رن رالل سمعجفت سمي ع ت فرميصرئد ميهر يه سم لرب. 

سمعمي ال تسمع وا    Facultative saprophytesرن سمت جلرب سمجروت سالرعورالمت  A. oligosporaدلطعلج سمت ج     

فنوت سمت جلرب سميع عرة تي سمعجفمت ممذم  م مرب سممى تكومف فوممي رمن رمالل  سصم ورر د ستعمجسد دسمعغذلمت ع مى ر رتست 
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( دسن قرف وممت نيعهممر دتعس ممدهر لطعيممد ع ممى عممدر دتكممجسا سالصمم ورر 1994سم ويممرتعرس كيصممدا م عغذلممت دسم رقممت )قرةمم  ,

 (   Barron  ,1003(  )  1991دالرجدن ,  Dackmanسم ر ح مهذه سمدلدسن) 

دلطممد سنعنممرل سمت جلممرب رممن حرمممت سمعممجر  سمممى سالتعممجسد رممن سمعةممرئا سميهيممت تممي إةممعجستو وت حورتهممر كيممر دسن أردسب 

سصمم وررهر تلنممى متعممجة طعل ممت دهممذس  طمما كثوممج رممن سملممرحثون لسممع درعن هممذه سمت جلممرب تممي عي وممت سميكرتحممت سمحوعلممت 

سممى أن ترع ومت سالتعمجسد تطعيمد فصمعاة  ( Barron  ,1991)   سقعجسح سملرحث(   1004دالرجدن ,  Yan) م  ويرتعرس 

كلوجة ع ى رسمععلرب سمعغذلمت تمي سمعجفمت ع همر ع مى أعمدسر سم ويمرتعرس سميع معرة دسن سمصمود فمرمت ج سميتعمجد م  ويمرتعرس 

 عرة فرمعجفت .افير هع حرمت روكرنوكوت تطعيد ع ى سمعغذلت دتحث فعسة ت سمع رتس فون سألحورء سمي هجلت سألرجإ سميع 

دس لمم  ترع وعممه   Meloidogyne  javanicaدقممد سةممع دم هممذس سمتممـ ج تممي سمينردرممت سمحوعلممت م ويممرتعرس تطنممد سم ممذدا 

 ( Ferenc Toth  ,1011د  Timea Biro-Stingli( د )  1000دالرجدن ,  Gomes(  د) 1988)علد, 

ة فكثجة فرمعجفت حعل  ذدا سم لرب ملورن أهيوت د معر ت جلرب دسميععس دسمتي هذه سمداسةت سةع در  ر يععت رن       

هذه سمت جلرب سمجروت تي سمعجفت را سمت ج سميتعجد م  ويرتعرس تي دلمررة قرف ومت سمت مج التعمجسد سم ويمرتعرس سد سمعن وما رمن 

 ترع وعه مصود سم ويرتعرس .

 

 : المواد وطرق العمل  

 Aspergillusدسمت ج    .Aspergillus niger. Linkجلرب سمت ج سةع در  تي سمع جفت  ال ت أنعسل رن سمت        

flavus Link.  هير رن سمت جلرب سمجروت  دسمعي تععس د فكثجة تي سمعجفت دتسل  سمكثوج رن أرجسض سمعطتن م حلمع  د

رالمت دهمع رمن سمت جلمرب سمجرومت سالرعو .Arthrobotrys oligospora. Fresد م تعسكه دسم  ج. دسمت ـج سمثرمث هع

     دسميتعجةت م  ويرتعرس . 

 

 عزل وتنقية الفطريات

   A. oligosporaالفطر المفترس للنيماتودا  -1

 3-1دذمم  فضضمرتت ) Baited platesدسمعمي تمدعى  (Barron  ,1944) ت  عزل سمت ج سميتعمجد حسم  طجلنمت       

ألرم ل ر  ف ا ق جسب رمن  4دفطد   Water Agarا ( رن سمعجفت دسمي  ترب سمط علت سمى طلق فعجي لحعي ع ى 

رط ق سم ويرتعرس ع ى سمحرتمت سم را ومت م  لمق  م  لح من سم لمق ع مى را مت حمجساة سمغجتمت رما رعرفطعمه تحم  سمي همج 

Dissecting Binocular   دليكن سمحصعل ع ى رزاعت ننوت رن سمت ج دذم  فعطنو  سفجه سمع نموح فصمعاة  ومدة تحم

فمجأد سفمجه سمع نموح  Conidiaط سمغذسئي تي ر  نت ررموت رن سألحورء  م  ن يمس سمكعنمدلر مه  رصلرح دتلجر رسرا سمعة

دلح من ع مى را مت حمجساة    CMA (Corn Meal Agar)فصعاة رقونت تح  سمي هج دت نا سممى سمعةمط سمغمذسئي 

(15
 0

د  Cooke)   أةمممرفوا( الةمممع دسره تمممي سمع جفمممت . شممم   سمت مممج حسممم  سمصمممترب سمعمممي ذكجهمممر 3م ( دميمممدة )

Godfrey  ,1924 ) 

  

 Aspergillus niger  Aspergillus flavus  ,  الفطريات  -2

امم  رممن تجفممت  درتتمم  فيممرء رن ممج رطنمم  سمممى ر يععممت رممن  1ف جلنممت سمع توممف فررممذ تمم  عممزل دت نوممت سمت جلممرب       

سمع مرتوف  حعممى سمع توممف
 5

 
–
  PDAسمغممذسئي  رمما رممن كما ت توممف سمممى أطلممر  فعممجي تحممعي سمعةممط 1 ممجإ صمم   10 

دميمدة   PDAسمعةمط سمغمذسئي  دفطد سمطزل دسمع نومت نيمى سمت مجلن ع مىألرم   3م ميدة  18ح    سألطلر  ع ى را ت 

 15±1أةممرفوا( دع ممى حممجساة ) 3)
0

م( محممون سةممع دسرهر تممي سمع جفممت. .تمم  تشمم و  سمت ممجلن سةممع ررس سمممى سمصممترب 

 -سمي هجلت سمعي ذكجهر :

 (Navi  , 1999دالرجدن ( ( دHumber  ,1998  ( د )Raper  دFennell  ,1925 . ) 

 

 Meloidogyne javanicaالنيماتودا   -3

   تي سملو  سملالةعوكي .  تي ة ررلن  سحعتظ فهر ع ى نلرترب سم يرطت سم رروت تي سمعجفت سمجر وت
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 جمع بيض النيماتودا 

دذممم  فغسمما  ممذدا نلرتممرب  ( 1941دالرممجدن ,  Mcclure) حسمم  طجلنممه   م  ويممرتعرس  يطمم  أكوممرد سملمموي       

رما رمن رمرء 1000رش     يط  أكورد سملوي تي رالط كهجفمرئي رما  20سم يرطت سميصرفت فرميرء علج ر  ا قورد 

 رنومه  م  تحجلم  سميح معل  40رداه/رقونمه ميمده 3000% هودادك عال  سمصعرلعم ع ـــمـى ةمجعت 1را 500سمح توت +

تممي أنرفومم  سم ممجر  سم ممرتج  يممالرممش ع ممـى سمعممعسمي ألكثممج رممن  رممجه فرميممرء سمين ممج د 400د  100رمما ةممطه رتممـي  ر 

رداه/رقونممه د ممجإ  1000رقممرئق ع ــممـى ةممجعت  5رمما( رممن سميممرء أموممه, تممجد سم ممرتج ميممده  40سميجكممزي فطممد أضممرته )

  جفت . يا سمحرصا الةع دسره  تي سمعدرش  100سمع    رـــن سموجقرب سمترقست فضرجساهر رالل ر  ا 

 

 جمع يرقات النيماتودا

رما رمن  10دذمم  فضضمرتت رجكمز رمن رط مق  فموي سم ويمرتعرس  سممى  تم  سمحصمعل ع وهمر (J2) لجقمرب سم معا سمثمرني    

water Agar    45رلمجر سممى 
0

م  تم  ر  همر  ومدس  دةمكل  تمي دةمط  طلمق فعمجي رطنم  دتجكم  مععصم   , أضموف 

رمرء رن مج رطنم (    رما 100ام  رمن كلجلعمرب سمسعجفععروسمون تمي  1جه ) را, تم  تح مو 1-1-رح عل سمسعجفععروسون 

 15ح    سألطلر  ع ى را ت حجساة .
0

ةمرعت مكمي لتنمس سملموي عمن  سم معا سمثمرني سممذي لعحمجك سممى  48م دميمدة 

 را ررء رن ج رطن  محون سالةع دسم .10,  يط  سموجقرب داس   فددا  لحعي  Agarة ح سمـ 

  

 خدمة التربة المست -4

 10دسمغجلن   ,22)سمجرا  loam soil Sandyهذه سمداسةت كرن  تجفت رزل وه ار وت  سمعجفت سميسع درت تي    

سمحن وت . رزن   تي ص ررلق  رن سمسطت  ٪50  رحععلرب اطعفت سمعجفت ر ويعج 1ت  ن  هر في  ا ةطت  ٪(.14دسم ون 

تي أكورد فالةعوكوت ميدة  ال ت ألرم  فطد دضطهر  autoclaveي عني  سمعجفت فعسة ت  سميطن  سمل را,محون سالةع دسم 

121 رععرموت ع ى 
0
C  سةع دسرهر تي سمع جفت رقونت قلا  10ميدة Panhwa)  , 1009دالرجدن ) 

    

 على يرقات النيماتودا في أطباق بتري A. oligospora تأثير الفطر  :األولى التجربة

ا  سَ ة  طلق فعجي  سممذي  9ي ــــــــت  M. javanicaرـــن (L2 )لجقه طعا  رني دضط  َ ررئه       ع مى سمعةمط  ْشمعَيل

ر   تنجللر  مسمهعمت رالح مت سم ويمرتعرس 1فسي   ع وت ميــــدة أةلعل   A. oligospora ت  ت يوت سمت ج CMAسمغذسئي 

تم  سصم وررهر رمن قلما سمت مج  سموجقرب سمعي  ع دب    .م° 15ع ــى را ه حجساه دضط  سيطلر  تي  حرض ت دصودهر,.

سمعةمط سمغمذسئي سميطنم   توهمر الرمـر رطرر مه سمينرانمت تنمد سةمع دم.   stereomicroscopeألرم  فرةع دسم  4, 3, 1, 1فطد

 . سةعطي    ال ت ركجاسب م يطرر ت سمعسحدةدسم ويرتعرس تنط 

 

 دا في التربةالنيماتو يرقات على A. oligospora تأثير لقاح الفطر :التجربة الثانية

ةم 5أضوت  سمت جلرب أعاله فشكا أفعسغ دذم  فضضرتت      
3

رمن رمرء رطنم  سممى طلمق كما ت مج دسةع  صم  سالفمعسغ  

ة 3ر هر دت ر  هذه سالفعسغ فسطت طلق دسحد )فيطدل 
3 

5x10أصو  دكال ع ى حده)\ 
5 

ةم \فمعغ 
3

(( سممى أصم   

م  تجفمت  ار ومت رزل ومه رطنيمت أضموف  إموهمر  ةميرر امجس 1000تحمعي ع مى ةم  14دعيمق  ةم   15فالةعوكوت ق ـمـج 

رن ح   سمعجفت  , داع  تي كا أصو  شع ت دسحمده  رمن سم يرطمت  1: 3ع عي رعح ا رن ت الب سألفنرا دف سلت 

فشمكا رط مق طمعا  ممرني  M.javanicaلجقمت رمن سم ويممرتعرس  1500أةمرفوا  فطمد أةملعل منحمم   سألصم  فمـ  3دفطيمج 

  Campos) ةم   رمن سم لمرب  1ة   دتلطمد 5حتجحعل سم لرب فطيق 3م أنلعفت ررصت رطنيت فطيا  حدلثت سمتنس فرةع دس

تحم  را مت  د جإ تغ وعهر فن وا رن سمعجفت ددع  سألص  عشعسئور تـي سملوم  سملالةمعوكي ( Campos  ,1005د 

م18حجساة  
0

سمعجفمت تمي كما سألصم    عت م سح.فعجفت تحمعي نويمرتعرس تنمط الرر رطرر ه سمينرانت تند دضط  سمشعالب  .

سةممع دم مكمما  .ردنمم  (  \كغمم 150)  NPKرمسمميرر سميجكمم  فسألصمم   ةمميدب% , 50سمسممطه سمحن وممت    محممد فرمجطعفممت

امجسم   500لعم رـن أضرته سم ويرتعرس سرمذ رمن سميطمررالب أعماله  20رطرر ت رن سميطررالب أعاله  الث ركجاسب , فطد 
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 Haemacytometerدلمع  عمدهر فعسةم ت  همرد  Baermann Funnelهر ف جلنت تجفت  دت  سةع الص سم ويرتعرس ر 

 . 

, فطممد تحدلممد  ح مم  رط ممق سم ويممرتعرس فرميممرء تممي ردا   Counting dish 1mlتمم  حسممر  أعممدسر سم ويممرتعرس فرةممع دسم 

تمي سميمرء دةمح  رلرشمجة د ر ي داج سميط ق ا ر  ودس فعسة ت ق و  م طيا ع ى سنعشرا سم ويرتعرس فشكا رع مرنس 

ة 1
3

دتح  تحم  قمعة سمعكلومج  Counting dish رن رط ق سم ويرتعرس فعسة ت أنلعفت ررصت    ةك  تي صحن سمطد  

ةم 1رجسب قمداب فطمدهر رععةمط عمدر سموجقمرب تمي  3رجة فرةع دسم سمي هج دكجاب سمطي وت  40
3 

درمن  م  تمي سمح م  

 -سمك ي م يط ق دكير ل ي :

 

سم 1المعلق= متوسط عدد اليرقات في  عدد اليرقات في
3 

فمي الججم  الكلمي للمعلق=عمدد اليرقمات فمي  Xممن المعلمق 

 .  غ  تربة055

 -دت  رزج سميطررالب كرمعرمي:

 ( .Controlتجفت تنط )رطرر ت رنرانت  -1

   A. oligosporaتجفت + سمت ج  -1

   A. nigerتجفت + سمت ج  -3

 A. flavusتجفت + سمت ج  -4

   A. niger + A. oligosporaسمت جسن  تجفت + -5

 A. oligospora A.  flavus+تجفت + سمت جسن  -2

   A. flavus + A. niger + A. oligosporaتجفت + سمت جلرب  -4

 

 النتائج والمناقشة

 التجربة األولى:

رلمرر سمعقم  تم الحظ فمرموعم ( نالحظ أعدسر سم ويرتعرس سمعي ت  سصم وررهر رمن قلما سمت مج الذ  سدرسرب فرد1رن سمشكا )    

نويمرتعرس دلطمعر سمسمل  سممى أن تكمعلن  88سألدل م  لع  سص ورر إال نويرتعرس دسحمدة فو يمر فمرموعم سمجسفما سدرسر سمطمدر سممى 

سميصرئد م ت ج لحدث فع عر سم ويرتعرس د أن سدرلرر تكعلن سميصرئد فرمت ج لزرسر فردرلرر سمعقم  دللمدأ تمر وجه ر مذ سمومعم 

 ( 1995دالرجدن ,   Galperدهذس لعتق سمى ررتعصا إموت سملرحث )  دسمجسفا.سمثرمث 

%. دأل مر رما 90ألرم دلصا سمصود سممى  3-1رن أن هذه سألنعسل رن سمت جلرب سمصرئدة م  ويرتعرس لزرسر نشرطهر رن   

ي فمرموعم سمجسفما رمن ( رن أن هذس سم عل رن سمت جلرب ل هج تر وجهر سميط مع 1002دالرجدن ,  EL-Shafieسملرحث  ) 

 تعس دهر را سم ويرتعرس.
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النيماتودا التي لم تصاد

النيماتودا التي تم اصطيادها

 
 A. oligosporaبالفطر  M. javanica( تأثير عامل الوقت على زيادة صيد النيماتودا 1شكل )

 *LSD  (لليوم األول=0عند مستوى احتمال )%واليوم 10.1    اليوم الثالث=  12.5واليوم الثاني= 17.2

 5.3الرابع=

  

 التجربة الثانية : 

لجقمت دلطمعر  3500( نالحظ أن تي اور  سمت جلرب )رطرر ت سمينرانمت( تمزرسر أعمدسر سم ويمرتعرس سممى 1رن سمشكا )       

سمسل  تي ذم  سمى د عر سميعسر  سمعي تسرعد تي تغذلت سم ويرتعرس دفصعاة كلوجة دهذس لعتق سمى رر تعصما سمومه سملرحمث 

 (Barron  ,1003   )لجقت فرم سملت م ت مج  1910وون ترن سم ويرتعرس تزرسر سمى . أرر تي د عر سمت جلن سمجرA.niger 

أن سالن ترض سميععة ت تي أعمدسر سم ويمرتعرس تمي د معر سمت جلمرب سمجرومت   .A.flavusلجقت فرم سلت م ت ج 3100دسمى 

سم ويمرتعرس  لطعر سمسل  توهر أن هذه سمت جلرب تتجد فطمي سميمعسر سمسمررت دسمعمي تمؤري سممى قعما دتثلموط تمي تنمس فموي

( د )  1004دالرممجدن ,  Siddiqui( د )  1011دسرممجدن ,  Qureshiدهممذس لعتممق سمممى رممر تعصمما سموممه سملممرحثعن ) 

Collange  , أرمر ةمل  سالرمعال  فمون أعمدسر سم ويمرتعرس فمون سمت مجلون سممجروون (  1011دالرمجدنA. niger   دA. 

flavus  سمسررت سميثل ت م يع سم ويرتعرس فصعاة سكلج رن سمت ج سمثرني.   تويكن أن لطعر سمى إتجسد سمت ج سألدل م يعسر 

لجقممت عممن سمطممدر سمك ممي  900دتممي حرمممت د ممعر سمت ممج سميتعممجد معحممده تممرن سالن تممرض فرعممدسر سم ويممرتعرس تصمما سمممى     

ذي ع وهمر دلؤلمد رنرانت فيطرر ت سمينرانت دلطعر سمسل  تي ذمم  سممى أن سمت مج سميتعمجد لنمعم فمرتعجسد سم ويمرتعرس دسمعغم

دأل ر لنعم فمضتجسد فطمي سميمعسر سمسمررت دسميثل مت موجقمرب  (  1002دالرجدن,  Nordbring-Hertz) هذس سمجأي  ,  

أي أن مهممذس سمت ممج  ( Estey  ,1923د  Olthof) [ د 1999دتنممس فمموي سم ويممرتعرس دلؤلممد هممذس سمممجأي سملرحممث  علممد,

 وج تي رتي أعدسر سم ويرتعرس كلوج.تر وج رزردج ع ى سم ويرتعرس مذم  لكعن سمعر 

لجقمت/ا   450تمرن سالن تمرض فرعمدسر سم ويمرتعرس لصما سممى A. nigerأرر ع د إضمرتت سمت مج سميتعمجد رما سمجرمي       

لجقمت/ا   810ترن سالن ترض فرعدسر سم ويرتـعرس لصـا سممـى  A .flavusدع د إضرتت سمت ج سميتعجد سمى سمت ج سمجري 

م  سمى سمعدسرا فون سمع رتس ع ى سميعسر سمغذسئوت دإتجسد سميعسر سمسمررت دكمذم  ستعمجسد سم ويمرتعرس رمن دلطعر سمسل  تي ذ

قلا سمت ج سميتعجد . كذم  لالحظ أن تطرموت سمت ج سميتعجد تمزرسر ع مد د معر سمت جلمرب رطمه دذمم  معغوومج حرمعمه رمن 

سمت ج ع ى ر رتسمت سمت جلمرب ع مى سمغمذسء ممذم  ليوما سممى  سمجروت سمى سالتعجسد نعو ت من ت سميعسر سمط علت دعدم قرف وت
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 Nordbring-Hertz) د(   Barron  ,1003) سمحرمت سمثرنوت دهي سالتعجسد دهذس لعتق رما رمر تعصما سمومه سملمرحثون  

 ( 1002دالرجدن, 

 ر سمتجلست . دسمذي أكدس أن سا   سمت جلرب سميتعجةت تكعن ضطوتت سمعجر  دسن قرف وت نيعهر لطعيد ع ى سص ور
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 .Aبالفطر  M. javanicaعلى زيادة صيد النيماتودا  A. nigerو    A .flavus( يبين تأثير الفطرين 2شكل )

oligospora 

 *LSD  (0عند مستوى احتمال = )%19.7 

Af   تعنيA.flavus   ,An  تعنيA.niger    ,Ao  تعنيA.oligospora 

 

 المصادر 

.سميلوممدسب سمكويوردلممه تــــــــممـي دقرلممت سم لممرب.  ررطممت سميعصمما. ك وممت  1949كررمما علممد.سمطممررل, ررمممد رحيممد درعمممعر 

 صتحت. 394.رسا سمكع  م  لرعت دسم شج.  سمزاسعت دسمغرفرب

سم  مجسدسب داجف مه  .تش و  سمدلدسن سمثطلرنوت سميسللت ميــجض تطند سم ذدا سمعي تصمو  1980قرة , أكجم  حيدي.

 Meloidogyneفرم ويممرتعرس  مإلصممرفتميهيممت يل ممرر رممدإ رنردرعهممر دقرف وعهممر فطممي أصمم ر  سم  ممجسدسب س

javanica   معحدهر دفيصرحلعهر م ت جFusarium solani رر سعوج. ك وه سمزاسعت دسمغرفرب.  ررطمه  . اةرمت

 .  114.ص  سميعصا

  مع  سمطمجس  ,اةمرمت رر سمعوج . راسةت حعل سمت جلرب سميه كت م  ويمرتعرس تمي تجفمت  1994قرة  , ع ي علد سمعسحد ,

 . 109رندرت سمى  ررطت سملصجة / ك وت سمعجفوت , ص 

 Meloidogyne javanica.سةع دسم فطي ت جلرب سمعجفت  مينردره نويرتعرس تطند سم ذدا   1988,سحيد ترضا. علد

ا/ك وه سميعص .اةرمت رر سعوج رندره سمى  ررطه ع ى سم يرطت دسملرذن رن تح  ظجد  سملو  سمز ر ي
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