
 

Al Body et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 373-387 March 2019   

2019 ارسم/آذار 387-337(: 1)6 ة السورية للبحوث الزراعيةالمجل - البودي وآخرون 373  

على  .Meloidogyne sppنيماتودا تعقد الجذورل النوعي تحديد الضرر والتركيب
 المحمية  البيوتمحصول الخيار في 

 (3)ملص احسام صليبو ( 2)يوسف ريمو ( 1) *مازن يوسف البودي

 .سورية دمشق، الزراعية، العلمية للبحوث العامة الهيئة مركز بحوث الالذقية، (.1)
 .سورية حمص، بعث،ة الجامع كلية الزراعة، (.2)
 مركز بحوث حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. (.3)

 .(mazenb14@hotmail.com ). البريد االلكتروني :مازن يوسف البودي )* للمراسلة  د.

 05/08/2018تاريخ القبول:    23/04/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
قرياة  16فاي احل الساوري بياو  المحمياة المزروعاة بالرياار فاي السا ما  البيتاا   34في أجري مسح حقلي 
، باإلضاافة بنيمااتودا تعقاد الوا ور اإلصاابةة نسبة وشادبهدف تحديد  ،الالذقية وطرطوستابعة لمحافظتي 

قياساا  وأخا  ال طريقة النمط العواني لألنثاى البالةاةب Meloidogyne تحديد التركيب النوعي للونسإلى 
ما   يونياو/وحتى نهاياة شاهر حزيران مارس/آذار ة شهربداي وذلك من ، 2J ثانيليرقا  الطور الية متر بيو ال

 -20) بنيماااتودا تعقااد الواا ور تراوحاا  بااي  اإلصااابةأن نساابة نتااا   الأظهاار   م.2015 -2014 مموساا
 (Bridge and Page, 1980)سالم لوفقاا   اإلصاابةشادة  تراوحا كماا %، 59قادر  بمتوساط %( 100
وأوضااح  دراسااة  .1.67قاادر  توسااط بمو  4.2-0.4بااي   Index Gall  لمعاادت تعقااد الواا ور المحاادد

، M .incognita  ،M .javanicaوهاي Meloidogyneلوانس م  اثالثة أنواع  وجود ،التركيب النوعي
M. arenaria فااي حااي  لاام  .علااى التااوالي %1.47، %47.55، %50.98 هاالنتشااار  وكاناا  النساابة

 في مناطق الدراسة.   M. haplaالنوع  يسول وجود
 خيار، زراعية محمية. ،تركيب النوعيال، اإلصابةشدة  ،نيماتودا تعقد الو ور:  الكلمات المفتاحية

:مةالمقد  
صلي هو ُيعتقد أن موطنه األ ،Cucurbitaceae( م  أهم محاصيل العا لة القرعية Cucumis sativus) Cucumberيعد الريار 
سيا )الهند الصينية وجنوب الصي (. تؤكل ثمار  طازجة أو مع السلطا  أو مرلال ، تحتوي الثمار على بي الشرقي م  قارة آالوزء الونو 

%(، وكمية منرفضة م  الكربوهيدرا  والبروتي ، كما تحتوي على بعض األمالح المعدنية مثل الكالسيوم  96.1نسبة عالية م  الماء )
يرجع الطعم المميز للريار إلى األحماض العضوية الحرة الموجودة و . A ،B1 ،B2 ،C منهالفيتامينا  ور والبوتاس، وبعض اوالفوسف

 (.2004 في الثمار )الرليل،
حيث تشير إحصا يا  وزارة الزراعة  ،المحمية والبيو الحقوت المفتوحة في ، يزرع سوريةالريار م  الرضراوا  المهمة في  يعد
بي ، تركز  119123، اسُتثمر منها 120250قد بلغ  2016سورية في العام  البالستيكية المنتشرة في لسورية إلى أن عدد البيو ا

كم م  الشمات إلى الونوب على الوانب الشرقي للبحر األبيض  180معظمها على امتداد الساحل السوري ال ي يبلغ طوله حوالي 
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 13313، 100599طرطوس والالذقية  بيو  المنتشرة في محافظتيب، حيث بلغ إجمالي عدد الالمتوسط حيث يسود مناخ دافئ ورط
 (.2016، وزارة الزراعة وغإلصالح الزراعي. )بي  على التوالي

-Rootقد الو ور نيماتودا تع وم  أهمها، د م  األمراض واآلفا  خالت مراحل نمو يعداليتعرض الريار في البيو  المحمية لإلصابة ب
knot nematode) Meloidogyne )أن تهاجم جميع أنواع  هاأكثر المسببا  المرضية انتشارا  في الطبيعة، حيث يمكن م عد التي ت
م  األشوار المثمرة ونباتا  الزينة، كما أنها تتكاثر على األعشاب مما يساعدها على  والعديدالمحاصيل والرضار االقتصادية تقريبا  

 . العا ل ابغيفي تفاظ بموتمعا  ذا  كثافا  عالية حتى االح
ا تنتشر نيماتودا تعقد الو ور في كل أنحاء العالم وتوجد بكثافة أعلى في المناطق االستوا ية ذا  المناخا  الدافئة أو الحارة، كما أنه

تكاثرها والسيما عند الزراعة في ترب ملوثة تفرض مشكلة  معقدة في البيو  البالستيكية حيث تتوفر الظروف المناسبة لنموها و 
حيث تسبب ، ض النبا  أحد أهم وأخطر خمسة مسببا  مرضية اقتصادية في العالملنيماتودا. كما يعتبرها الكثير م  علماء أمرابا

اسة وفي در  ،(Sasser and Freckman, 1987; Eisenback and Triantaphyllou, 1991)خسا ر كبيرة للمحاصيل الزراعية 
األجناس النيماتودية العشرة األكثر أهمية وضررا  بالمزروعا  على لى بي  األنواع و في المرتبة األو  Meloidogyneجاء  حديثة 

  .(Jones et al., 2013) مستوى العالم
إلى  اإلصابةمري كما  ونوعا  وتؤدي تبدي النباتا  المصابة بنيماتودا تعقد الو ور ضعفا  عاما ، وتقزما  في النمو، وتدهورا  في اإلنتاج الث

 (.2002براهيم، إة ع  قلة المحصوت وارتفاع تكاليف اإلنتاج عند اللووء إلى أساليب المكافحة الكيماوية )ادية بالةة ناتوخسا ر اقتص
 الساحل في رةالبيو  البالستيكية المنتش المزروعة فيالرضار  علىMeloidogyne   أنواع انتشار إلى Lamberti, (1984)أشار

 الظروف تتوفر حيث مدار العام على Meloidogyneالنيماتودا  تتكاثر المحمية الزارعة ظروف في أنه المعروف وم  السوري،
الزينب،  ؛2003 )العسس، مكافحتها يستدعي ال ي األمر المرتفعة العددية كثافاتها ع  الناتوة خطورتها م  يزيد وه ا لها المال مة
1995.) 
ة على محصولي الريار والبطيخ األحمر في يماتودا تعقد الو ور المتطفل( للتعرف على ن2013وآخرون ) صياديراسة قام بها وفي د

 24تراوح  بي   إصابة نسبةبو  incognita Meloidogyne  ؛ أظهر  الدراسة تواجد نوع واحد وهوثمانية مناطق في محافظة حما 
% على 43متوسط قدر  بو % 74و 30بي   اإلصابةنسبة تراوح   حي  في ،لريار% على محصوت ا69%  ومتوسط قدر  88و

 البطيخ األحمر.
المواصفا  الشكلية للوسم، استردام العوا ل  مثل هناك العديد م  الطرق المستردمة في التمييز بي  أنواع نيماتودا تعقد الو ور

ما م  أنواع الونس  نوع   تحديدية بكثرة للتفريق بي  األنواع المرتلفة. ولك  التفريقية، كما تستردم المؤشرا  البيوكيميا ية والوزيئ
Meloidogyne .لّرصوقد  يتطلب عموما  التكامل بي  عدة مؤشرا  م  مرتلف ه   الطرا قKarssen and Moens (2006) 

  ي بالتالي: بواسطة الموهر الضو  Meloidogyne اونس الرصا ص المعتمدة في التفريق بي  األنواع التابعة لل
  .النمط العوانيشكل قاعدة الرمح، اإلناث: شكل الوسم، طوت الرمح، 

 Dorsal Esophageal Gland Orificeالةدة المريئية الظهرية فتحة ال كور: شكل الرأس، طوت الرمح، شكل قاعدة الرمح، البعد بي 
(DEGO) وقاعدة الرمح. 
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وقاعدة الرمح،  DEGOبعد بي  لا (Hyalineل، طوت المنطقة الشفافة م  ال يل ): طوت الوسم، طوت ال يJ2العمر اليرقي الثاني 
 شكل ال يل.

، كما  13نوع  موصوف  و 89تضمن   Meloidogyneنوع تتبع الونس  106قا مة م   2004ُعرف حتى نهاية العام  نوع  مرادف 
  .(Karssen and Moens, 2006احتو  القا مة أربعة أنواع غير معرفة )

 95 شمل حقلي مسح جرى  تركيا  ففي ؛البالستيكّية البيو  ضم  المحاصيل على كبيرة اقتصادّية خسا ر الو ور تعّقد نيماتودا ُتسّبب
، في حي   %64.2نواع انتشارا  بنسبة بلة هو أكثر األ M. incognita أظهر المسح أّن النوع ،بتعّقد الو ور مصابة بندورة عّينة

 .(Devran and Sogut, 2009) الّتوالي على %، M. arenaria28.4  ،%7.3 و  M. javanicaاألخرى بلة  نسب األنواع 
(، ُسّول انتشار ثالثة أنواع م  نيماتودا العقد الو رية مرافقة  لمحاصيل الرضار ونباتا  1984) Lambertiوفي دراسة قام بها العالم 

 الزينة في الساحل السوري وهي: 
هنادي وعلى ور القرنفل في البيو  الزجاجية في موقع بوقا وال: كان أكثر األنواع انتشارا ، حيث ُلوحظ على ج   M.javanicaالنوع

 الريار المحمي في الهنادي وعمري ، كما ُلوحظ انتشار  على البندورة الحقلية في موقع الس  والعنابية. 
 .يار ضم  البيو  الزجاجية في عمري : ُسّول انتشار ه ا النوع على نباتا  الرM.incognitaالنوع 
في موقع الهنادي ضم  البيو   M. javanica: تم الكشف ع  ه ا النوع في عينة ج رية فقط مصاحبا  للنوع M. arenariaالنوع 

 المحمية على البندورة.
طرطوس لتحديد انتشار أنواع الونس في محافظتي الالذقية و  مزروعا  بالبندورة ا  محميّ  تا  بي 35وفي دراسة استقصا ية حديثة شمل  

Meloidogyne، الدراسة وجود نوعي  فقط هما  هر أظM. incognita وM. javanica ،  وقد أظهر  الدراسة ك لك تباي  في نسب
 ان% في حي  ك91النوع السا د في محافظة الالذقية بنسبة  هو M. javanicaانتشار ه ي  النوعي  تبعا  للمحافظة، فقد كان النوع 

M. incognita  76س بنسبة هو النوع السا د في محافظة طرطو % .(Toumi et al., 2014) 
 في وخاّصة المحصوت ه ا على الو ور تعّقد نيماتودا ُتسّببها اّلتي والرسا ر ،في سورية الريار لمحصوت االقتصادية لألهمّية نظرا  

الحصوت على في  ليهايعد القاعدة األساسية التي يعوت ع Meloidogyne عنوا يح ألالتعريف الصح، وبما أن البالستيكّية البيو 
 :إلى البحث دفيهالمكافحة، خاصة عند استردام الدورة الزراعية واألصناف المقاومة في مكافحة ناجعة 

ة في وتقدير شدتها على الريار المزروع ضم  البيو  المحمي Meloidogyneالو وربنيماتودا تعقد  اإلصابةتقصي  -1
 الساحل السوري.

 .المسببة لإلصابة في منطقة الدراسة  Meloidogyneتحديد األنواع التابعة للونس -2
  طرائقه:مواد البحث و 

العامة الهيئة  ،مركز بحوث الالذقية ،البحث في البيو  المحمية المزروعة بالريار في الساحل السوري وفي مربر النيماتودا أجري 
 م. 2014/2015 موسمالللبحوث العلمية الزراعية خالت 
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 :جمع العينات-1
قرية  16 بيتا  بالستيكيا  م  34 مسحوقد شمل ال ،2014/2015 موسمالبداية آذار وحتى نهاية حزيران م   الحقلي م  مسحال أجري 

خمس عينا  ج رية م  حيث تّم جمع ، (1ودوت ال) وطرطوس م  القرى الر يسية في إنتاج الريار البالستيكي في محافظتي الالذقية
ة وتقدير شد  Meloidogyneتقصي انتشار نيماتودا تعقد الو ورل ( وذلكZig Zag) ط المنكسربإتباع طريقة الر ا  كل بي  عشوا ي

 على نباتا  الريار.بها  اإلصابة
 كل بي م جمع ثالث عينا  ج رية م  نباتا  الريار م  فقد تالبيو  ه   المنتشرة في  Meloidogyneونس ال أنواعتحديد لأما 

ذبوت وق  الظهيرة(. ُوضع  كل عينة و  ،تقزمو  ،شحوب األوراقو  ،)ضعف النموالظاهرية لإلصابة  باالعتماد على األعراضبالستيكي 
تاريخ جمع العينة، و قع، اسم المو و في كيس بالستيكي وُأرفق  ببطاقة تعريف تضمن  بيانا  محددة خاصة بكل عينة: رقم العينة، 

 . ى المربر م  أجل فحصها ودراستها مربريا  نوع التعقيم المستردم. ُنقل  العينا  إلو الصنف المزروع، و 
والتركيب النوعي للجنس  اإلصابةمواقع جمع العينات وعدد البيوت المحمية والعينات الجذرية المأخوذة  لتقدير شدة  .1 الجدول

Meloidogyne  لسوريفي الساحل ا 

 الموقع المنطقة
االرتفاع عن 

 سطح البحر/ م

عدد البيوت 

 المحمية

 ت المأخوذةعدد العينا

لتقدير نسبة وشدة 

 اإلصابة

عدد العينات المأخوذة لتحديد 

 .Meloidogyne spp نوع 

 الالذقية

 

 12 20 4 150 الصليب

 6 10 2 145 الدروقيات

 6 10 2 15 برج سالم

 24 40 8  3 المجموع

 جبلة

 6 10 2 12 الصنوبر

 6 10 2 48 حميميم

 6 10 2 39 دوير الخطيب

 18 30 6  3 المجموع

 بانياس

 

 9 15 3 6 حريصون

 9 15 3 6 الخراب

 18 30 6  2 المجموع

 طرطوس

 6 10 2 50 الدكيكة

 6 10 2 86 معيار شاكر

 6 10 2 50 كرتو

 6 10 2 150 الصفصافة

 6 10 2 32 سمريان

 6 10 2 35 المنطار

 3 5 1 48 تل سنون

 3 5 1 46 تل حوش

24 70 14  8 المجموع  

 102 170 34  16 المجموع الكلي

بشكل مستقل  م  العينا  الموموعة تم معاملة كل عينة :Meloidogyne الجذور تعقد بنيماتودا اإلصابة وشدة نسبة تحديد-2
 Bridge and Page  لسلم استنادا   Index Gallوفقا  لمعدت تعقد الو ور  اإلصابةتحديد درجة تم ها ثم وذلك بةسلها وإزالة األتربة عن

 (.1الشكل ) (1980)
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 (Bridge and Page., 1980بنيماتودا تعقّد الجذور )وفقاً لـ  اإلصابةيوضح سلم قياس شدة . 1الشكل 

عدد النباتا  /محمية المدروسة باستردام المعادلة التالية: )عدد النباتا  المصابةالنسبة المئوية لإلصابة في كافة البيو  ال كما ُحسب  
عند مستوى الداللة  لتحديد معنوية البيانا  المدروسة CoSTaTُحلل  البيانا  إحصا يا  وفق البرنام  اإلحصا ي و  .100×  الكلي(

5% P=0.05).)  ُفي المواقع باستردام معامل ارتباط الرتب  اإلصابةسط شدة التعقيم ومتو  طريقةبي  لل  عالقة االرتباط كما ح
 .CoSTaTضم  البرنام  اإلحصا ي  correlation Spearmanسبيرمان 

 المسببة لإلصابة في منطقة الدراسة:  Meloidogyneنواع التابعة للجنستحديد ال -3
 الماء للترلص م  األتربة العالقةغسل العينا  بالمسبب لإلصابة في منطقة الدراسة؛ تم  Meloidogyneلونس ا أنواعتحديد ل
المأخوذة م  أجل تقدير  المصابةها بالعينا  م  الدراسة واالستعاضة عن اإلصابةتظهر أعراض  لمالعينا  الو رية التي  د استبعو 

  مؤشري  :لى نواع استنادا  إاألتم تعريف و  ،اإلصابةشدة و نسبة 
A. لبالغةإلناث العلى النمط العجاني  ا  اعتماد: 

 Perinealلألنثى ) الوزء الرلفيباستردام مشرط وإبرة تشريح، حيث تم فصل م  العقد الو رية  يدويا   بالةةم  اإلناث ال نااثنت التقط 
Patternsلى شريحة وهة المرططة إلى األعلى وُوضع  عم  محتوياته الداخلية، ُقلب  ال وفّرغ، لمكبرة( بوساطة شفرة وذلك تح  ا

 Hartman and Sasser زجاجية ضم  وسط تحميل م  الالكتوفينوت وُغطي  بساترة زجاجية وفقا  للطريقة الموّضحة م  قبل
التحزيزا  المتمثلة با: نمط الرطوط و المورفولوجية للشرج مواصفا  العلى النوع باالعتماد  وُحّدد موهريا   حص المحضرفُ  .(1985)

( ناعمة أو موعدة، وجود أو غياب القوس الظهري، وجود األكتاف )األجنحة(، توضع الحقوت (Striaeالرطوط  الظاهرة، انتظام

https://www.google.com/search?q=Spearman+correlation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0runG6_HZAhWQjqQKHf2yCRAQkeECCCEoAA
https://www.google.com/search?q=Spearman+correlation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0runG6_HZAhWQjqQKHf2yCRAQkeECCCEoAA
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 ;,;1973   المرجعية المصورة والموضحة لشكل النمط العواني الراص بكل نوع ) مقارنة النتا   مع مفاتيح التشريصثم  ،الوانبية
Mai and Lyon, 1982; Eisenback et al., 1981 Hussey and Barker 

Karssen and Moens, 2006.) 
    B.   2اليرقي الثاني  على القياسات البيومترية للطور اعتماداJ: 
ساعة، وبعد  24ساعة لمدة  ةة إبرة تشريح، ثم ُوضع  منفردة في ماء مقطر ومعقم ضم  زجاجبيض م  كل عينة بواسط اعزت كيس

 30أخ   ثم ،ساعة ضم  ظروف المربر 72استمر التحضي  لمدة و طة ماصة دقيقة لفترة تم استبعاد اليرقا  الفاقسة بواسانقضاء ه   ا
ُنقل  بعد  مل ماء مقطر(. 91مل ثالثي إيتانوت أمي ،  2فورمالي ،  مل TAF 7 (بنقلها إلى زجاجة ساعة تحتوي المثب  2Jفردا  م  

 القياسا  البيومترية خ أل  Nikon/Japan نوع ضو ي موهر إلى ا ل فسيولوجيجية ضم  سشريحة زجاعلى أفراد منها  10ذلك 
، شكل ال يلو ، اعدة الرمحقع   DEGO بعدو  (،Hyalineطوت المنطقة الشفافة م  ال يل ) وطوت ال يل،و : طوت الوسم،  التالية

 Karssen) طريقةلااستنادا   Vision 2.12 يكروسكوبية مزودة ببرنام  قياسا  م  Optika / Italy ديويتات  وذلك بواسطة كاميرا
and Moens, 2006.) 

 :والمناقشة  النتائج
 بنيماتودا تعقد الجذور: اإلصابةتقصي  -1

بنيماتودا تعقد الو ور في كل البيو  المحمية التي شملتها الدراسة، ولم تظهر أي م   اإلصابةانتشار المسح الحقلي أظهر  نتا   
كون العدوى مرتلطة بأكثر م  نوع نيماتودي وه ا ما  لإلصابة بنيماتودا تعقد الو ور مناعة   ي منطقة الدراسةمزروعة فصناف الاأل

 (، أ2013) وآخرون  صيادي دراسة وه ا يتفق معتعتبر حساسة إلصابة  ةعظم أصناف الريار المزروع، كما أن مالدراسةنتا    أثبتته
أعلى  سوّل و  .(ب ،2013) وآخرون  صياديوه ا يتفق مع  %59بمتوسط يقدرو % 100و% 20بي   اإلصابةتراوح  نسبة كما ، 

طريقة  تباي بالمناطق المدروسة  في اإلصابة ة  نسبتباين كما(، 2 ودوتال) )%100 (5و 3، 1العينا  في نسبة مئوية لإلصابة 
  المستردمة قبل زراعة المحصوت. تبعة في البيو  المحميةالمستردمة قبل زراعة المحصوت أو كفاءة االجراءا  الزراعية المالتعقيم 

، ولدى إجراء 4.2إلى  0.4إلى قيم تراوح  بي   Page و  Bridgeسلموفق  Index Gall تشير نتا   تحليل دليل تعقد الو ور
 وكان  ، اإلصابةسط شدة في البيو  المحمية، ُلوحظ انقسام تلك القيم إلى خمسة مستويا  حسب متو  اإلصابةتحليل التباي  لشدة 

، في حي  كان  أدنى 4.2م  موقع الصليب معنويا  بمتوسط شدة إصابة  3فروق معنوية بي  تلك المستويا ، حيث تفوق  العينة رقمال
وكان  أدنى نسبة انتشار  0.4م  موقع سمريان )طرطوس( بمتوسط شدة إصابة  30عند العينة رقم  اإلصابةيمة لمتوسط شدة ق

 (.2)الودوت أيضا  في ه ا الموقع  لإلصابة
وهو   r= 0.283في مواقع الدراسة، بلة   قيمة معامل االرتباط اإلصابةولدى حساب معامل االرتباط بي  طريقة التعقيم ومتوسط شدة 

 .اإلصابةارتباط طردي ضعيف، في حي  لم ُيالحظ وجود أي ارتباط بي  نوعية الصنف المزروع ومتوسط شدة 
فيها أي نوع م  تعقيم التربة قبل الزراعة  رالبيو  التي لم ُيوفي في العينا  المدروسة  اإلصابةلعالية م  شدة المعدال  اكما ُسول  

الريار العا ل الحساس  تتناوب فيها محاصيل متحملة لنيماتودا تعقد الو ور مع فيها اتباع دورة زراعيةأو في البيو  التي لم يتم 
 لإلصابة. 
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 في الساحل السوري في البيوت المحمية بنيماتودا تعقد الجذور على الخيار اإلصابةنسبة وشدة : 2الجدول 

 القرية المنطقة
 رقم البيت

 )العينة(
 لتعقيمطريقة ا الصنف المزروع

النسبة المئوية 

 لإلصابة
 اإلصابةمتوسط شدة 

 الالذقية

 

 الصليب

 

 cdefg 1.6 % 100 كيمائي برنس 1

 bcde 2.4 %  60 شمسي برنس 2

 4.2a % 100 غير معقم برنس 3

 efg 0.8 % 40 كيمائي برنس 4

 الدروقيات
 3.6ab % 100 كيمائي برنس 5

 cdefg 1.8 % 80 شمسي برنس 6

 برج سالم
 fg 0.6 % 40 كيمائي برنس 7

 bcdefg 2 % 80 غير معقم برنس 8

     8 3 المجموع

 جبلة

 الصنوبر
 efg 0.8 40% حيوي أوميغا 9

 bcde 2.4 % 60 غير معقم األمير 10

 حميميم
 abc 3 %80 غير معقم غدق 11

 fg 0.6 % 40 كيمائي أبولو 12

 دويرالخطيب
 efg 0.8 % 40 كيمائي أبولو 13

 efg 1 % 60 شمسي أبولو 14

     6 3 المجموع

 بانياس

 

 حريصون

 efg 1 %60 كيمائي هيما 15

 defg 1.2 %40 كيمائي هيما 16

 abcd 3.04 %80 شمسي األمير 17

 الخراب

 bcdefg 3.04 %80 شمسي غدق 18

 bcdefg 2 %60 كيمائي غدق 19

 abc 3.4 %60 كيمائي ميراكو 20

     6 2 المجموع

 طرطوس

 الدكيكة
 efg 1 60% كيمائي برق 21

 bcde 2.4 60% كيمائي برق 22

 معيار شاكر
 cdefg 1.4 40% كيمائي لوأبو 23

 efg 0.8 40% كيمائي أبولو 24

 كرتو
 efg 1 60% كيمائي األمير 25

 efg 0.8 60% كيمائي األمير 26

 الصفصافة
 fg 0.6 40% كيمائي غدق 27

 efg 1 40% كيمائي األمير 28

 سمريان
 efg 0.8 40% كيمائي األمير 29

 g 0.4 20% كيمائي هيما 30

 لمنطارا
 efg 1 40% كيمائي األمير 31

 bcdef 2.2 80% شمسي غدق 32

 efg 1 40% كيمائي األمير 33 تل سنون

 abc 3.2 % 80 غير معقم جود 34 تل حوش

 4.2-0.4 %100-%20 المدى  14 8 المجموع

 LSD 0.05 = 1.77 %59 المتوسط  34 16 المجموع الكلي

 متوسط لخمس مكررات.القيم المبينة في الجدول تمثل 

 %5معنوية بينها عند مستوى داللة القيم المتبوعة بأحرف متشابهة عمودياً ال توجد فروق 
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 المسببة لإلصابة في منطقة الدراسة: Meloidogyne تحديد النواع التابعة للجنس-2
 .Mوهي: Meloidogyneاع م  الونس ( وجود ثالثة أنو 3ودوت الJ (2أظهر  نتا   النمط العواني والقياسا  البيومترية للا

incognita, M. javanica M. arenaria, على التوالي  %1.47%، 47.55% ، 50.98 النتشارها وكان  النسبة المئوية
بقوس ظهري  M. incognitaحيث تميز النوع  تمييز ه   األنواع استنادا  للمواصفا  المورفولوجية للنمط العوانيوقد تم  .(4)الودوت 

 .Mأما النوع  (Hirschmann, 1985). بعي عات، وغياب خطوط الحقلي  الوانبي  ووجود الفواصل والتواعيد بدال  منهامر 
javanica ا ري منرفض، ووجود خطوط الحقلي  الوانبي  الواضحة، وخطوط الكيوتيكل خشنة مستقيمة إلى فقد تميز بقوس ظهري د

بظهور قوس ظهري دا ري منرفض منبع  م  الحقلي  الوانبي   M. arenariaمتموجة، في حي  تميز النمط العواني للنوع 
 (Eisenback, 1985مستقيمة إلى متموجة أحيانا  )كالوناحي  وغياب خطوط الحقلي  الوانبي ، وكان  خطوط الكيويتكل خشنة إلى 

 .(3و 1،2 كاتاألش)
 

  
 Eisenback et al., 1981)) مرجعية صورة مع قارنةم M. incognita ألنثى الخلفية النهاية في مقطع: 1 الشكل

 



 

Al Body et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 373-387 March 2019   

2019 ارسم/آذار 387-337(: 1)6 ة السورية للبحوث الزراعيةالمجل - البودي وآخرون 381  

  
 Eisenback et al., 1981)) مرجعية صورة عم مقارنة  M. javanica نيماتودا ألنثى الخلفية النهاية في مقطع: 2 الشكل

 
 

 (Eisenback et al., 1981) مرجعية صورة مع مقارنة M. arenaria نيماتودا ألنثى الخلفية النهاية في مقطع: 3 الشكل

 ثلباحفي منطقة الدراسة وفقا  لا Meloidogyneللطور اليرقي الثاني التركيب النوعي للونس  المأخوذةكما أكد  القياسا  البيومترية 
Jepson, (1983)  في شكل وطوت ذيل اليرقة،  موموعة باالعتماد على التشابه 12نوعا  توزع  في  33حيث تمك  م  تعريف

يوجد  حيث ُيعد شكل وطوت ذيل يرقا  الطور الثاني م  أهم الصفا  الشكلية المميزة للنوع، ألنها تتباي  بي  األنواع المرتلفة، بينما ال
          (.Hirschmann, 1985سوى تباينا  ضئيلة داخل النوع الواحد )
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( A )M. incognita   ،B )M. javanica    ،Cفي منطقة الدراسة.  Meloidogyne  أنواع الجنسيل عند منطقة الرأس والذ 4الشكل:

M.arenaria  .Bar = 20 μm 
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 .( في مناطق الدراسةmμمقدرة بـ ) Meloidogyne( ألنواع الجنس 2J) الثاني لطورمترية لالقياسات البيو .3 جدولال

 المؤشر المنطقة

 Meloidogyneأنواع الجنس  

M. incognita (M.i) 

Mean ± SD (range) 

M. javanica (M.j) 

Mean ± SD (range) 

M.arenaria (M.a) 

Mean ± SD (range) 

 الالذقية

 (393-381) 3.66± 386.3 (395-380)4.59± 385.78 (410-389)4.18± 403.58 طول الجسم

 (53.9-51)0.85 ± 52.4 (54-51)0.70±52.34 (55-47.6)1.49± 51.39 طول الذيل

 hy 13.39±1.53(11-19) 13.24±1.20 (11.6-16) 13.04±0.97(11.6-14.8)طول 

DEGO 2.69±0.26(2.2-3.6) 3.27±0.15(3-3.6) 3.27   ±  0.12(3.1-3.5) 

 جبلة

  (468-427)11.3±438 (442.8-360)13±408.7 طول الجسم

  (58.21-46.4)1.5±51.22 (64.3-50.4)5.5 ± 54.6 طول الذيل

  hy 11.6± 2.2 (6.4-13.2 12.42±0.7(11.20-15.1)طول 

DEGO 3.4±0.5(3.2-4.8) 3.32±0.1(3.2-3.9)  

 بانياس

  370)16.90±392.6-(420 (428-387)4.7±407.6 طول الجسم

  (56-40)4.58± 48.25 (52.8-38.6)1.4± 47 طول الذيل

  hy 10.72 ± 0.4(7-11.2) 13.05±1.54 (11.4-17)طول 

DEGO 2.56 ± 0.2(2.4-2.9) )4 -3 (240. ±4 3.  

 طرطوس

 (388-380)2.41±384.7 (460-340) 17.88±395.33 (406-345) 14.89± 375.3 طول الجسم

 (51-42)  2.54±  49.34 (64-33.5) 4.44±50.62 (53.7-41) 2.29± 48.64 طول الذيل

 hy 12.6 ±1.75 (9-16.2) 13±1.72 (9-17.8) 12.65 ±1.37  (11-15)طول 

DEGO 3 ± 0.26 (2.4-3.6) 3.47±0.45 (2.3-3.8) 3.61 ± 0.27  (3.2-4) 

 
 في المناطق المدروسة منتشرةالMeloidogyne  النسبة المئوية ألنواع .4 جدولال

 المنطقة
 السائدة في منطقة الدراسة Meloidogyneالنسبة المئوية ألنواع 

 لمدروسةعدد العينات ا
M.incognita M.javanica M.arenaria 

 48 4.17 37.50 58.33 الالذقية

 36 0 19.44 80.56 جبلة

 36 0 22.22 77.78 بانياس

 84 1.19 76.19 22.62 طرطوس

 204 1.47 47.55 50.98 النسبة المئوية للنوع

 وبنسبة مئوية النتشارها بلة  M. incognita, M. javanica  M. arenaria وهي Meloidogyneلونس ل األنواع الثالثةُتواجد إّن 
يتفق مع م  منطقة الدراسة ذا  المناخ المعتدت  M. haplaوغياب النوع  على التوالي %1.47%، %47.55، 50.98

 ونسللاالتابعة  االنتشار الوةرافي لألنواعو المناخ وخصا ص التربة بي  عالقة وجود  واأكد  ال ي Taylor et la., (1982)مالحظا 
Meloidogyne  ربعة الدراسة أن األنواع األوذكر  في الترب الزراعية؛M.incognita  M. javanica M. arenaria, M. hapla 

األكثر انتشارا  في المناطق االستوا ية وشبه  M. incognita, M. javanicaتي في مقدمتها النوعي  أيهي السا دة حوت العالم 
 مناطق الدافئة.االستوا ية وال
يسود  M. hapla( حوت انتشار وتوزع نيماتودا النبا  في البلدان العربية، تبي  أن 2004أجراها أبو غربية والعزة ) أخرى  وفي دراسة

ر دراسة شاملة حوت توزع أنواع نيماتودا تعقد الو ور دو بين   األردن وفي مرتفعة أو الباردة في ليبيا ومصر والعراق.في المناطق ال
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في  M. javanicaفي المناطق المعتدلة الشمالية والعالية، بينما ساد النوع  M. incognitaالحرارة في توزع األنواع حيث ساد النوع 
 .(Abu-Gharbieh, 1982) ارةالمناطق الونوبية األكثر حر 

تبعا  لدرجة حرارة  Meloidogyneحيث تم تقسيم أنواع  Karssen and Moens (2006)أجراها  تتفق نتا   الدراسة مع دراسةو 
 التربة إلى موموعتي :

ارتها والتي يمك  أن تبقى حية في ترب حر  M. hapla ,M. chitwoodi, M. naasiتضم األنواع  Cryophilsأليفة البرودة  •
 مئوية. 10أقل م  

تي ال يمكنها أن تبقى وال M. exigus و M. incognita , M. javanica مثل:تضم أنواع  Thermophilsمحبة للحرارة  •
 مئوية. 10حية في ترب حرارتها أقل م  

تعقد الو ور المنتشرة على  بعنوان تعريف وتحديد أنواع نيماتودا Uysal et al., (2017)الدراسة مع أبحاث قام بهاكما تتوافق نتا   
 M. incognita  المحتوية على النوع % م  العينا84الرضار المزروعة في منطقة البحيرا  في تركيا حيث أظهر  الدراسة أن 

وجد  في  M. javanica% م  العينا  المحتوية على النوع 83م ع  سطح البحر، كما أن 800ُلوحظ  على ارتفاعا  تصل 
ُوجد  في المناطق المرتفعة وذا  المناخ  M. hapla% م  العينا  المحتوية على النوع 91ة، على العكس فإن المناطق المنرفض

م  نتا   دراستهما لتعريف أنواع الونس  M. haplaغياب النوع  Aydinli and Mennan (2016)  بها د. كما أكد  دراسة قامالبار 
Meloidogyne ة البحر األسود بتركيا وهي م  المناطق الدافئة؛ وه ا ما يفسر غياب ه ا النوع المنتشرة في البيو  المحمية في منطق

 م ع  سطح البحر. 200أخوذة م  مناطق تتصف بالمناخ المعتدت الدافئ وذا  ارتفاعا  ال تتواوزم  نتا   عينا  الدراسة الم
 :تنتاجاتاالس

في  M.incognita  M. javanica M. arenaria انتشار ثالثة أنواع م  نيماتودا تعقد الو ور نتا   البحثأظهر   .1
، على M.incognita  M. javanicaانتشر النوعان  نياسوبا في جبلة بينما ،في الالذقية وطرطوس مناطق المسح الحقلي

   في مناطق الدراسة. M. haplaلنوع الم يسول وجود  في حي  محصوت الريار،
 ند بقية األنواع المسولة في مناطق الدراسة.أعلى منها ع M. incognitaكان  نسبة انتشار  .2
 ط بصنف الريار المزروع.ولم يك  لها ارتبا 4.2و  0.4بي   اإلصابةتراوح متوسط شدة  .3

 :المراجع
 .22 -1: 22. النيماتودا المصاحبة للنباتا  في البلدان العربية. مولة وقاية النبا  العربية، (2004) أبو غربية، وليد وطلب العزة

 .343، مصر. ص. نيماتودا المحاصيل الزراعية األمراض والمقاومة. منشأة المعارف باإلسكندرية(2002) براهيم، ابراهيم عتريسإ
 .ص 237. ةسوري، حلب الزارعة، كلية حلب، جامعة ، منشورا النباتية النيماتودا أسس علم(. 1995) هشام الزينب، محمد

والبطيخ  .Cucumis sativus L تقييم قابلية أصناف م  الريار (.أ، 2013القادر وخالد العسس )عبد العزيز ومريم العبد  ،صيادي
. مولة وقاية النبا   incognita Meloidogyneلإلصابة بنيماتودا تعقد الو ور  NAKAI  Citrullus lanatus األحمر

 .874-869( :10) 4 واألمراض.
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Abstract 

A field survey was carried out in 34 greenhouses of cucumbers in the Syrian 

coast in 16 villages belonging to the governorates of Latakia and Tartous, in 

order to determine the incidence and severity of root-knot nematode, in addition 

to determining the structure of the species in the adult female by perineal 

patterns morphology and taking the  biometric measurements of the larvae of 

the second stage, since March until the end of June of the season 2014/2015. 

The results of the study on root samples showed that the incidence of root-

knotted nematodes ranged between (20- 100%) with an average of 59%. The 

severity of the infection according to the scale (Bridge and Page, 1980) was 

0.4- 4.2 with an average of 1.67. The results showed the presence of three main 

species belong to the genus Meloidogyne:  M. incognita, M. javanica M. 

arenaria, and the percentage of the prevalence of 50.98%, 47.55%, 1.47% 

respectively. While unrecorded species M. hapla in study areas. 

 Key words: Root- knot nematode, Severity of infection, Species structure, 

Cucumber, Greenhouse. 
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