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 المحاضره االولى

 Plant nematology نيماتودا النبات

وتعني خيط و  Nemaمشتقة في األصل من كلمتين إغريقيتين هما  Nematodeإن كلمة نيماتودا  

Eidos  وتعني شبيه وعليه عرفت هذه الكائنات الحية بالديدان الخيطية، و تعرف ايضاً بالديدان الثعبانية اال

ان هذه التسمية ليست صحيحة تماماً إلن ليس لجميع أنواع النيماتودا حركة ثعبانية، تعرف النيماتودا بإنها 

( إذ تعيش في المياه المالحة والعذبة (Aquaticحيوانات الفقريه اسطوانية دودية الشكل وتعد حيوانات مائية 

او على األقل يغطي جسمها غشاء رقيق من الماء في التربة لكي تكون حية ونشط ، وهي واسعة اإلنتشار 

في إذ توجد في اي بيئة تتوافر فيها اسباب الحياة فهيي توجد في األراضي الصحراويه الجافة وفي المناطق 

لحارة وفي اعماق المحيطات ولقد استقر الرأي اإلخير على وضعها في شعبة ) القطبيه وفي مياه الينابيع ا

وذلك نظراً لزيادة األهتمام بدراستها  Nematodaقبيلة( مستقلة بذاتها داخل المملكة الحيوانية هي شعبة 

مجموعة وخاصة كأفات زراعية, حيوانية وتعد هذه الشعبة من اكبر المجموعات الحيوانية عديدة الخاليا بعد 

 الحشرات من حيث العدد والتنوع. 

 تتميز النيماتودا بثالث مميزات أساسية هي: 

هي ) اإلندودرم، الميزودرم، األكتودرم( تتكون خالل  Triplopolasticذات ثالث طبقات جنينيه  .1

 التطور الجنيني.

ابهة إذيكون احد جانبي الجسم صورة مش Bilateral symmetricحيوانات ذات تناظر جانبي  .2

 للجانب األخر.

يبطن   Epitheliumلعدم وجود نسيج طالئي  Pseudocoelomatesذات تجويف جسمي كاذب  .3

 تجويف الجسم وبذلك فهو تجويف غير حقيقي. 

 مجموعات النيماتودا

 توجد عدة تقسيمات لوضع النيماتودا في مجموعات رئيسية  حسب موطنها البيئي هي:  

  Human and animal nematodesنيماتودا األنسان والحيوان  .1

% من مجموع 15تعد اقدم المجموعات النيماتوديةالتي عرفها اإلنسان قبل الميالد بعدة قرون ونسبتها 

نوع من النيماتودا المتطفلة على اإلنسان والعديد من انواع النيماتودا  50النيماتودا الكلي، وتضم حوالي 

دان األسكارس التي تتطفل في أمعاء اإلنسان والحيوان والديدان البيطرية، من األمثله لهذه المجموعه دي



الشوكية المسؤولة عن موت الماليين من البشر في المناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية وتشمل هذه 

التي تتطفل على الحيتان، كما تضم  .Placenta spمتر هي  7.5المجموعه اطول نيماتودا معروفة طولها 

 ديدان المتطفلة على الحشرات.هذه المجموعة ال

  Marine nematodesنيماتودا البحار والمحيطات  .2

% من المجموع العام للنيماتودا تعيش 50وهي اكبر مجموعات النيماتودا، إذ تشكل وحدها نسبة  

% وتؤدي دوراً مهما ً في الحياة البحرية ومن امثلتها نيماتودا 3في المياه التي تزيد ملوحتها عن 

Cephalatum  Draconema  وDesmodora pilosal  . 

  Soil and fresh water nematodesنيماتودا التربة والمياه العذبة  .3

% تقريباً من النيماتودا المعروفه وتضم العديد من األنواع التي 35تشكل هذه المجموعه حوالي  

تتغذى على مصادر غذائية مختلفه وعموما يمكن تقسيم هذه المجموعة حسب طبيعة تغذيتها الى قسمين 

 رئيسيين: 

  Free living nematodesالنيماتودا الحرة  -أ

عام للنيماتودا وتضم العديد من األنواع المتباينة التغذية % من المجموع ال25تشكل حوالي   

ومنها المتطفلة على الطحالب  Rhabditisفمنها يتغذى على البكتيريا او نواتج التحلل البكتيري مثل نيماتودا 

او   Aphelenchus avenaeاو على الفطريات مثل نيماتودا   Dorylaimusكبعض انواع نيماتودا 

التي تتغذى على الكثير من احياء التربة كاألوليات والنيماتودا  Seinuraو   Mononchusمفترسة مثل 

 وغيرها من األحياء الدقيقة. 

  Plant parasitic nematodesالنيماتودا المتطفلة على النبات  -ب

% من المجموع العام ألنواع النيماتودا اال انه قد ال ينجو اي نبات من 10تشكل حوالي   

 بتها بنوع او اكثر من انواع هذه المجموعة.امكانية اصا

تعيش نيماتودا النبات في مناطق جغرافيه متعدده من العالم وفي بيئات نباتية متباينة فقد عزلت من ترب 

 الغابات والمناطق الصحراوية واعالي الجبال وضفاف األنهار والبحيرات.

اما ان تتطفل على انسجة الجذور خارجيا وتعتبر جميع انواع هذه النيماتودا اجبارية التطفل، وهي 

Ectoparasites  او داخلياEndoparasites  او تتطفل داخليا على المجموع الخضري، وتعد هذه

 المجموعة من اهم مجاميع النيماتودا والتي سندرسها في هذا الفصل.



 المحاضره الثانيه

 لمحة تأريخية

في تاريخها وقديمة في وجودها وقد ورد  تشير صفحات التاريخ الى ان النيماتودا عريقة  

ذكرها في التقارير الطبيه التي كتبها العلماء المصريون وكذلك سجالت التأريخية اليونانيه والرومانية قبل 

الميالد. فدودة األسكارس ورد ذكرها كدودة اسطوانية كبيرة في امعاء األنسان في احد التقارير المصرية 

سنة قبل الميالد، كما ذكرها الفيلسوف الطبيب اليوناني أبقراط في  1500والي التي يرجع تأريخها الى ح

قرون. وكثير ماكانت ترد كلمة ديدان األمعاء في كتابات الفيلسوف  4احدى كتاباته قبل الميالد بحوالي 

 األغريقي ارسطو الذي يعده الكثيرون ابا علم الحيوان وذلك في القرن الثالث قبل الميالد.

نيماتودا النبات فإكتشافها يعد حديث العهد نسبيا فقد ظلت مجهوله زمنا طويال ولم تعرف  اما  

اال بعد اختراع المجهر في منتصف القرن السابع عشر ثم تطوره فيما بعد، ولعل السبب في ذلك يرجع الى 

نبات اليزيد طولها عن صغر حجم هذه النيماتودا مقارنة بغيرها من نيماتودا اإلنسان والحيوان، فنيماتودا ال

مايكرون. وبالرغم من ان اكتشافها ألول مرة جاء بعد قرن من اكتشاف  100ملم وال يتعدى عرضها  5

اول نيماتودا نباتية اكتشفت من قبل العالم االنكليزي   Anguina triticiالمجهر، وتعد نيماتودا ثأليل الحنطة 

Needham م. وفي  1743كانون األول عام  22لكية في لندن في في رسالة بعثها الى رئيس الجمعية الم

اكتشافه في مجلة علمية بأنه عندما وضع حبوب قمح صغيرة سوداء في  Needhamالسنه التالية وصف 

الماء الحظ بواسطة مجهره البسيط العديد من األلياف التي كانت تبدو اول األمر غير حية داخل العقدة بدأت 

لم يكن سوى يرقات الطور الثاني  Needhamلمائي. والواقع ان حقيقة ماشاهده تتحرك وتخرج الى الوسط ا

الساكنه في بذرة القمح. وظلت نيماتودا ثأليل الحنطه هي النيماتودا الوحيدة المعروفه بتطفلها على النبات 

دا وهو عالم فطريات انكليزي اكتشف نيماتو 1855عام  Berkeleyمدة قرن من الزمن حتى جاء العالم 

وذلك على نباتات الخيار المزروعة في احد البيوت   Meloidogyne sppتعقد الجذور المعروفه األن بإسم 

 المحمية.

كان لهذه األكتشافات الرائدة وما صاحبها من اهتمامات وما تالها من اكتشافات اخرى   

دراك اهمية نيماتودا النبات من خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر األثر الكبير والحافز القوي الى ا

الناحية األقتصادية وما تسببه من اضرار كبيرة للمحاصيل الزراعية ولذلك ادى كل ذلك  الى والدة علم 

وبدأ هذا  Plant Nematologyجديد احتل مركزه المهم بين علوم الزراعة، ذلك هو علم نيماتودا النبات 

 Nathan A. Cobbالعشرين ويرجع الفضل الى العالم األمريكي العلم بالتطور واألزدهار مع بداية القرن 

الذي يعتبر بحق مؤسس مدسة النيماتولوجي الحديثة ورائداً من رواد هذا العلم. فقد نشر اول بحث له عام 



واعقبه العديد من األبحاث األساسية وخاصة في مورفولوجيا وتقسيم النيماتود فقد اقترح العالم  1913

Coobb  اسم  1914عامNematology ك أسم مميز لهذا الفرع الحديث من العلوم الزراعية. واستطاع

بإمكاناته البسيطة والمحدودة ان يلفت األنتباه الى اهمية النيماتودا كأفات زراعية مهمة. ومع تطور علم 

كعلم مستقل بذاته. النيماتودا النباتية في منتصف القرن الماضي شهد هذا العلم مزيداً من الرعاية واألهتمام 

تأسست الجمعيات العلمية واصدرت مجالت متخصصة، كما انشات مراكز لألبحاث والدراسات العليا في 

واصدرت مجلتها  ESNاُنشأت جمعية النيماتولوجيين األوربيه  1955الجامعات تهتم بهذا العلم. ففي عام 

 The Society ofلوجيين تبعها انشاء جمعية النيماتو 1956عام  Nematologicaالعلمية 

Nematologists (SON في الواليات المتحدة األمريكية عام )واصدرت مجلتها العلميه  1961Journal 

of Nematology  ومجلتها  1970ثم تالها جمعية النيماتولوجيين في الهند التي تأسست عام  1969عام

ة النيماتولوجيين في امريكا األستوائية . ثم منظم1971تأسست عام  Indian J. of Nematologyالعلمية 

OTAN  ومجلتها العلميةNematropica  ومجلتها  1981ثم جمعية النيماتولوجيين الباكستانييين عام

 1990اسيوية عام  -كما انشأت جمعية النيماتولوجيين األفرو  1983عام  .Pakistan J. Nالعلمية 

. اما في وطننا العربي تم تأسيس الجمعية العربية 1991واصدرت اول عدد لمجلتها العلمية المتخصصة عام 

والتي تهتم وتعنى  1983واصدرت مجلتها العلمية )مجلة وقاية النبات العربية( عام  1981لوقاية النبات عام 

شهد اول والدة لجمعية متخصصة  1993األبحاث الزراعية الخاصة بنيماتودا النبات. ولكن في عام ايضا ب

في نيماتودا النبات في مصر هي الجمعية المصرية لنيماتولوجيا الزراعية واصدرت اول عدد من مجلتها 

 م. 1997العلمية )المجلة المصرية للنيماتولوجيا الزراعية( في شهر يوليو )تموز( عام 

 اقتصاديات علم النيماتودا النباتية

تمثل نيماتودا النبات احدى اهم األفات الزراعية التي تشاركنا غذاءنا وتؤثر كثيرا في   

اقتصادنا الزراعي حيث ان زراعة المحاصيل اإلقتصادية على مساحات واسعة في كثير من دول العالم فإن 

 ن حيث كمية اإلنتاج والدخل القومي لهذه الدول.اصابتها بالنيماتودا تشكل خسائر فادحة م

وتعد الكثير من الدراسات ان النيماتودا تؤدي دورا كبيرا في خسائر مثل هذه المحاصيل، مثل محصول 

بنجر السكر في وسط اوروبا والبطاطس في انكلترا والقطن في مصر والحمضيات في حوض البحر األبيض 

ي الدول المتقدمه والناميه على حد سواء ويعود السبب في تلك المتوسط وكثير من محاصيل الخضر ف

 الخسائر الى سببن هما:



ان الكثير من الخسائر التي تسببها النيماتودا للمحاصيل في كثير من دول العالم وخاصة في الدول الناميه  .1

جهلها تماما او مازالت غير معروفه او محددة وقد يعود ذلك الى عدم المعرفة الكاملة بالنيماتودا او 

 إلقتناع المزارع بمحصوله مقارنة بما يحصل عليه المزارعون في الحقول المجاورة.

ان كثير من الخسائر التي تعزى لإلصابة بمسببات مرضية اخرى قد يعود في واقع اإلمر عن اإلصابه  .2

رى، او قد تكون المسبقة بالنيماتودا اصالً مما يؤدي الى اضعاف النبات وتهيأته لإلصابة بإمراض اخ

النيماتودا هي المشارك الرئيسي والفعال في تلك الخسائر وهذا بالتالي يؤدي الى صعوبة الحصول على 

 التغييرات الحقيقية إلضرار النيماتودا.

اما اللخسائر الغير مباشرة فمتعددة ومتنوعه ولعل من اهمها زيادة تكاليف اإلنتاج فمثالً تؤدي اإلصابة 

ى عدم كفاءة الجذور في امتصاص مياه الري واألسمدة المضافة واإلستفادة منها وتظهر بالنيماتودا ال

اعراض الذبول ونقص العناصر الغذائية وبذلك يلجأ المزارع خطأ الى زيادة الري وكميات األسمدة دون 

األفات الزراعية جدوى ولعل من اهم األسباب التي جعلت النيماتودا تحتل مركزاً مهماً وبارزاً بين العديد من 

نوع  2000تستطيع اصابة اكثر من  Meloidogyne sppهو انتشارها الواسع فمثال نيماتودا تعقد الجذور 

من انواع النباتات باإلضافة الى مقدرة بعض اجناس النيماتودا على نقل بعض األمراض الفطرية والبكتيريه 

والفايروسية اضافة الى تعاونها وتفاعلها مع كثير من المسببات المرضية إلحداث امراض مركبة ليس من 

 السهولة مكافحتها. 

 



 الثالثه المحاضره

 الشكل الخارجي والتركيب الداخلي للنيماتودا

تتميز النيماتودا بجسم دودي مغزلي الشكل كما في معظم نيماتودا النبات، إذ يكون الجسم   

عريض نسبياً في الوسط ثم يستدق تدريجياً نحو الطرفين، اال ان عدد قليل من النيماتودا يتخذ جسمها شكالً 

م متساو على طول محوره، كما في معظم انواع النيماتودا الممرضه للحشرات خيطياً، اي ان عرض الجس

وتبدي بعض اجناس النيماتودا ظاهرة اختالف الشكل الجنسي، في حين الذكر يحتفظ بشكله األسطواني 

 الدودي، تنتفخ اإلناث وتتخذ اشكال مختلفه، كالشكل الكمثري مثل )نيماتودا تعقد الجذور( او ليمونية الشكل

مثل )نيماتودا الحوصالت( او الكلوي )النيماتودا الكلوية( وهي في هذه الحالة تفقد القدرة على الحركة وتبقى 

متر كما في  7.5ملم الى  0.2ساكنه داخل الجذور او على سطوحها. ويختلف جسم النيماتودا كثيراً بين 

ملم  وبعرض  5بات فال يزيد عادة عن بعض انواع النيماتودا التي تصيب الحيوان. اما جسم نيماتودا الن

 ملم ولذلك يصعب رؤيتها بالعين المجردة . 0.05

ويحتوي الجسم  Body wall يعتبر تركيب جسم النيماتودا بسيطاً إذ يغلفه من الخارج جدار الجسم         

في الداخل على عدد من األعضاء واألجهزة المختلفة كالجهاز الهضمي و األخراجي والعصبي والتناسلي 

اال انها تفتقر الى كل من الجهاز التنفسي والدوري، حيث ان ابعاد الجسم صغيرة لدرجة تسمح بتبادل 

ويمتلئ تجويف الجسم الغازات وانتشار العناصر الغذائية والفضالت بدون جهاز دوري . 

Pseudocoelom   بسائل الجسم باإلضافة الى بعض األنسجة الليفية والخاليا الكبيرة. يتميز الجسم بأنه

غير مقسم الى حلقات بخالف الديدان الحلقية. اال ان بعض األنواع مثل النيماتودا الحلقية تبدو وكان اجسامها 

ما تحت طبقة الكيوتكل في جدار الجسم. جسم النيماتودا غير  مقسمة الى حلقات لكن هذا التحلق اليمتد الى

مقسم الى مناطق ولكن اسطلح مجازاً على تقسيمه الى  مقدمة الجسم التي تشمل اجزاء الفم والشفاه والرمح 

في الرأس ومؤخرة الجسم من فتحة الشرج الى نهاية الجسم بالذيل. كما يمكن تقسيم جسم النيماتودا طوليا 

اجزاء هي الجزءان الجانبيان وهما متماثالن ولذلك تتميز النيماتودا بالتناظر الجانبي، والجزء ألربعة 

 الظهري الذي يخلو من الفتحات الطبيعية والجزء البطني الذي تقع عليه جميع الفتحات الطبيعية للجسم.

النيماتودا معظم اجسام النيماتودا الصغيرة شفافة عديمة اللون. وتتكون دورة الحياة في   

انسالخات( ثم  بصورة عامة من البيض واربع اطوار يرقية بين طور واخر يحدث انسالخ للكيوتكل )اربع

 الطور البالغ، وتتأثر مدة الجيل بعوامل مختلفة اهمها النوع والظروف البيئية ووجود العائل المناسب.

 Body Structureالتركيب العام للجسم   



النيماتودا تركيبا بسيطاً إذ يتكون بصورة رئيسية من انبوبتين واحدة داخل األخرى،  يعد التركيب العام لجسم

تمثل األنبوبة الخارجية منها جدار الجسم، بينما تمثل الداخلية القناة الهضمية ويمتلئ التجويف بينهما بسائل 

جانب بعض األنسجة الجسم اضافة الى بعض األجهزة األخرى كالجهاز التناسلي واألخراجي والعصبي الى 

 الليفية والخاليا الكبيرة وبعض الغدد.

  Body wallجدار الجسم  

يتركب جدار الجسم من ثالث طبقات رئيسية هي من الخارج الى الداخل: طبقة الكيوتكل،   

 طبقة الهيبوديرمس ثم طبقة العضالت الجسدية.

  Cuticle طبقة الكيوتكل .1

تشكل الغطاء الخارجي لجسم النيماتودا كما انها تبطن األمتدادات الداخلية للفتحات الخارجية   

الطبيعية على الجسم، كتجويف الفم، المريء، المستقيم والمهبل والفتحة اإلخراجية، كما انها تغطي ايضاً 

 س الفازميدية في مقدمة الجسم واعضاء الح Amphidsالنهايات الطرفية إلعضاء الحس األمفيدية 

Phasmids  في مؤخرة الجسم في بعض األنواع. كما ان طبقة الكيوتكل تبرز على سطح الجسم في بعض

المناطق لتكون بعض التركيبات الخارجية الخاصة ، كبعض اجزاء الفم الحسية مثل الحلمات واألشواك 

الكيوتكل طبقة ال خلوية بروتينية الشفويه وشوكتا السفاد والجراب التناسلي في بعض األنواع. وتعد طبقة 

غير حية تتميز بانها شفافة عديمة اللون ومرنة، تفرزها طبقة هيبوديرمس الحية النشطة. وتقوم طبقهة 

الكيوتكل بحماية الجسم من المؤثرات الخارجية في البيئة المحيطة. وتعمل ايضا كهيكل قابل للتمدد عند النمو 

هذه الطبقة عند كل عملية انسالخ وطبقة الكيوتكل المغلفة لجسم النيماتودا  الى حين وقت األنسالخ، إذ تتجدد

تعتبر طبقة بروتينية مركبة وتتكون من عدة طبقات يختلف عددها بأختالف اجناس النيماتودا ومراحل 

تطورها وبأختالف مناطق الجسم للنوع الواحد. ويتركب الكيوتكل كيميائياً من بروتينات ودهون وسكريات 

 عقدة التركيب.م

 طبقة الكيوتكل تتكون من ثالث طبقات هي من الخارج للداخل:

  Cortexطبقة القشرة  -أ

  Matrixطبقة النخاع  -ب

  Basal layerالطبقة القاعدية  -ت

  Hypodermis  طبقة البشرة )الهيبوديرمس( .2



طبقة رقيقة من األنسجة تقع مباشرة تحت طبقة الكيوتكل وتتميز ببروزات طويلة متجهة   

طويلة تقسم طبقة العضالت  Chordsللداخل في مناطق الظهر والبطن والجانبين مكونة بذلك اربعة حبال 

يتضاعف العدد  الداخلية الى اربعة اقسام متساوية. ويوجد في معظم انواع النيماتودا اربعة حبال طويلة. وقد

في بعض االنواع، اال انه مهما تغير عدد الحبال يضل الحبالن الجانبيان هما األهم واألكثر وضوحاً وتخلو 

منطقه الهيبوديرمس الواقعة بين الحبال من األنوية بينما تكون التراكيب في منطقة الحبال اكثر تعقيداً. تتميز 

اليرقات وفي الطور الكامل في بعض األنواع ولكنها قد تصبح  طبقة الهيبوديرمس بانها طبقة خلوية في طور

اندماجاً خلوياً في بعض األنواع الطفيلية الكبيرة. وتعد هذه الطبقة من اكثر انسجة الجسم حيوية ونشاطاً 

فباإلضافة الى وضيفتها الرئيسية في تكوين طبقة كيوتكل جديدة عند كل عملية انسالخ فأنها تعد منطقة غنية 

لدهون والكاليكوجين وعدد من األنزيمات الضرورية للقيام بالعمليات البايولوجية المهمة لنشاط ونمو با

 النيماتودا.   

  Somatic musculature طبقة العضالت الجسدية .3

وهي تلي طبقة الهيبوديرمس الى الداخل وتتكون من طبقة واحدة سميكة من خاليا عضلية   

ويالمس طرفها الخارجي طبقة الهيبوديرمس. وتقسم طبقة العضالت الى عدة مغزلية الشكل مرتبة طولياً 

( حقل عضلية طولية وذلك بحسب عدد حبال طبقة الهيبوديرمس الطولية، فمثالً اذا كان عدد 8-2حقول )

هذه الحبال اربعة فأن هذه الطبقة تكون مقسمة الى اربع حقول عضلية اثنان منها على جانبي منطقة الظهر 

نان منها على جانبي منطقة البطن، وتؤدي طبقة العضالت الجسدية دوراً مهماً في حركة النيماتودا اضافة واث

 الى انها مخزناً للكاليكوجين. 

 



 المحاضره الرابعه

 Body cavityتجويف الجسم 

وهي بذلك تختلف عن  Pseudocoelomتتميز النيماتودا بتجويف جسمي غير حقيقي   

جميع الحيوانات ذات التجويف الجسمي الحقيقي، فتجويف النيماتودا غير مبطن تماماً بنسيج ميزوديرمي 

احية الداخلية بخاليا القناة األصل ولكنه مبطن من الناحية الخارجية بطبقة الخاليا العضلية الجسدية ومن الن

مية. وكلتا المجموعتين من الخاليا ليست خاليا ميزوديرمية المنشأ ويمتلئ هذا التجويف بسائل الجسم ظاله

 ذي التركيب الكيميائي المعقد ويعتقد ان سائل الجسم يقوم بعدد من العمليات الفسيولوجية المهمة منها: 

 ومة من األمعاء.ظنقل المواد الغذائية المه .1

 تبادل الغازات. .2

 في جسم النيماتودا. حركة الماء .3

 يعمل على تنظيف )غسل( األعضاء الداخلية. .4

يؤدي دور كبير في نظام الضغط اإلنتفاخي في جسم النيماتودا إذ دائماً تحت الضغط الهيدروستاتيكي  .5

 يختلف حسب انقباض وانبساط العضالت ولذلك فهو يساعد على حركة النيماتودا.

 Digestive systemمي ظالجهاز اله

مي في النيماتودا بصورة اساسية من انبوبة بسيطة التركيب يصب فيها ظيتكون الجهاز اله  

في األنثى او  Anusعدد من الغدد، تبدأ بفتحة الفم في الطرف األمامي من الجسم وتنتهي بفتحة الشرج 

 في الذكر. Cloaca openingفتحة المجمع 

 :مية الى ثالث مناطق رئيسية هيظتقسم القناة اله  

 Esophagusوالمريء  Stomaوتشمل الفم والشفاه وتجويف الفم  Foregut مية األماميةظالقناة اله .1

 . Esophago-intestinal valveوغدده والصمام المريئي المعوي 

 .Intestineوتمثلها األمعاء  Midgutمية الوسطى ظالقناة اله -2

 Intestine-rectal valveوتشمل الصمام المعوي المستقيمي  Hindgutمية الخلفية ظالقناة اله -3

 وغدده في اإلناث او المجمع وملحقاته في الذكور. Rectumوالمستقيم 



مية األمامية والخلفية مبطن بالكيوتكل الذي يستبدل ظجدير بالذكر ان تجويف القناة الهوال  

بقتي اإلكتوديرم والميزوديرم خالل عملية التطور عند كل عملية انسالخ. كما ان هاتين القناتين تنشأن من ط

 الجنيني بينما تنشأ القناة الهضمية الوسطى من األندوديرم.

 وتتكون من: Foregut ماميهمية االظالقناة اله -اوالً:

  Mouth and lips الفم والشفاه .1

تقع فتحة الفم في الطرف النهائي األمامي للجسم من منطقة الرأس وهي عبارة عن فتحة صغيرة  

، إذ تحاط Hexaradiate symmetryمبط نة بالكيوتكل. وتظهر منطقة الرأس تناظراً شعاعياً سداسياً 

بذلك ثالث  منطقة الفم بست شفاه عادة وقد يختزل عدد الشفاه في بعض األنواع في اندماج جزئي ليتكون

ازواج من الشفاه اوفي اندماج كلي لتتكون حلقة شفوية متحدة حول فتحة الفم، والشفاه مزودة بعدد من 

 Cephalieتحاط بعدد من األشواك الرأسية  Lapial papillaeأعضاء الحس على شكل حلمات شفوية 

setae  وكلها اعضاء حس. وقد تتميز منطقة الرأس في بعض األنواع بهيكل رأسيCephalic 

framework. 

  Buccal cavity (stoma) تجويف الفم .2

يصل هذا التجويف بين فتحة الفم والمريء. ويختلف كثيراً حجمه وشكله وتركيبه الداخلي   

طبيعة التغذية في النيماتودا، فنجد مثالً نيماتودا بين األنواع المختلفة من النيماتودا، وهذا اإلختالف يعكس 

Rhabdits   .تعيش حرة في التربة وتتغذى على التربة لذا نجد ان تجويف الفم ضيق نسبياً ذو تبطين ناعم

مجوف  Styletبينما يتحور تجويف الفم في نيماتودا النبات الى تركيب خاص صلب عبارة عن رمح 

 لعصارة الهاضمة وامتصاص العصارة النباتية.إلختراق انسجة النبات وحقن ا

  Stylet (Spear) الرمح .3

تتميز جميع انواع نيماتودا النبات بإمتالكها رمحاً مجوفاً في منطقة الرأس، تستطيع من   

خالله اختراق انسجة العائل وامتصاص العصارة النباتية ويمكن تمييز نوعين من الرمح في نيماتودا النبات 

 أته وشكله.وذلك بحسب نش

 Stomato Styletالرمح المسماري  .أ

 . Tylenchinaوينشأ من اندماج الجدر المتصلبة لتجويف الفم كما في تحت رتبة    

 



 Odonto styletالرمح السني  .ب

وينشئ بواسطة خلية خاصة في جدار الجزء  Styletيتكون من جزأين الجزء األمامي    

 Onchiostyleاو   Odontostyleاألمامي للمريء في مرحلة ما بعد التطور الجنيني ويسمى هذا الجزء 

 ondontostyletبينما ينشأ الجزء الخلفي من من الجدر الداخلية المبطنة للمريء ويسمى هذا الجزء 

extention ذو شكل ابري في جزئه األمامي كما في الجنس  والرمح السني عادة طويل نسبياXiphinema 

 وله تجويف ضيق جداً. ويتكون الرمح بصورة عامة من ثالث اجزاء رئيسية: 

 .Bladeوويسمى عادة بالنصل  Conical partجزء امامي مخروطي الشكل  .1

 .Shiftجزء وسطي يسمى القصبة او عمود الرمح  .2

 من ثالث عقد اثنان تحت بطنيتان والثالثة ظهرية.وهي تتكون  Basal knobsعقد قاعدية  .3

  Oesophagus المريء .4

وهو عضو عضلي غدي يعمل كمضخة دافعة ماصة يصل ما بين تجويف الفم واألمعاء.   

 Triradiate lumenتجويف المريء عادة مبطن بالكيوتكل وهذا التجويف عادة مايكون شعاعيا ثالثيا 

يختلف المريء كثيرا في شكله الخارجي وتركيبه الداخلي في األنواع المختلفة من النيماتودا ويعد ذلك ميزة 

 تصنيفية مهمة.

 يتكون المريء من ثالث اجزاء رئيسية هي:  

. 1وهو ذو شكل اسطواني في مقدمته ينتهي بأنتفاخ على شكل بصلة ويقسم الى:    Corpusالجسم  .أ

 يتخذ شكالً اسطوانياً وخالي من العضالت. Procorpusجسم امامي )المريء األمامي( 

يكون على شكل بصلة لذلك يسمى بالبصلة الوسطى  Metacorpus. جسم خلفي )المريء األوسط( 2

Median bulb متصلب وعضالت شعاعية تحتوي على صمام 

وهو جزء اسطواني الشكل ضيق يصل مابين البصلة الوسطى والبصلة القاعدية  Isthmusب. البرزخ 

 ويحاط بالحلقة العصبية.

وهي منطقة غدية تضم غدد المريء التي تفرز العصارات الهاضمة حيث  Basal bulbج. البصلة القاعدية 

واثنتان تحت بطنيتان تصب الغدة الظهرية عن طريق قناة رئيسية يوجد على األقل ثالث غدد واحدة ظهرية 

 Dorsal esophageal glandبالقرب من الطرف األمامي للمريء بواسطة فتحة قناة الغدة الظهرية 



opening (DEGO)  بينما تصب الغدتان تحت البطنيتانفي الجزء الخلفي من البصلة الوسطى، يتصل

الذي يقع بين نهاية البصلة القاعدية للمريء وبداية  Cardiaريئي المعوي المريء باألمعاء بالصمام الم

 األمعاء. وهذا الصمام شعاعي ثالثي مبطن بالكيوتكل يعمل على منع رجوع الغذاء من األمعاء الى المريء.

 Midgut مية الوسطىظثانياً: القناة اله

بسيطة اللتركيب، يتألف جدار  وتمثلها األمعاء التي عادة تكون على شكل انبوبة مستطيلة  

األمعاء من طبقة واحدة من الخاليا الطالئية يبرز من اسطحها الداخلية بروزات سايتوبالزمية تشبه في 

مظهرها األهداب تعمل على زيادة سطوح اإلمتصاص ووظيفة األمعاء األساسية هي هضم الغذاء 

 وامتصاصه وتخزينه.

  Hindgut مية الخلفيةظثالثاً: القناة اله

بواسطة الصمام المعوي المستقيمي  Rectumتتصل نهاية األمعاء في األنثى بالمستقيم   

Intestinal-rectal valve  وهوصمام عضلي وحيد الخلية، والمستقيم عبارة عن انبوبة قصيرة

هي و Anusمنضغطة من الجهتين الظهرية والبطنية ومبطن بالكيوتكل وينتهي في األنثى بفتحة الشرج 

عبارة عن شق عرضي في الجهة البطنية من مؤخرة الجسم ويتحكم في فتحها عضلة وحيدة الخلية، اما 

وتقع  Cloaca  في الذكرفإن نهاية األمعاء تتصل تتصل بنهاية الجهاز التناسلي لتشكل مايسمى بالمجمع 

ه مباشرة وبذلك او بعدالمستقيمي  -منطقة األتصال هذه في معظم نيماتودا النبات عند الصمام المعوي

مع وهي فتحة مشتركة مية الخلفية الى المجمع ويفتح المجمع الى الخارج بفتحة المجظتتحور القناة اله

 مي والتناسلي.ظللجهازين اله



 المحاضره الخامسه

 Nervous system الجهاز العصبي

وعدد من الحبال  Nerve ring يتألف الجهاز العصبي في ابسط صوره من الحلقة العصبي  

باإلضافة الى عدد من  اعضاء الحس التي تنتشر في انحاء الجسم  Longitudinal nerve العصبية الطولية

المختلفة وخاصة في منطقتي الرأس ومؤخرة الجسم، تمثل الحلقة العصبية الجهاز العصبي المركزي إذ 

 Nerveجموعة من األلياف العصبية تشكل الجزء األساسي من الجهاز العصبي وتتكون هذه العقدة من م

fiber  والعقدة العصبيةGanglia  المصاحبة لها، وتحيط الحلقة العصبية في المريء في منطقة البرزخ

لتغذي اعصاب  Papillary nervesويمتد منها ستة اعصاب طولية أمامية تسمى باألعصاب الرأسية 

ويمتد امامياً عصبان  Papillae and Cetaeشفوية الحس في منطقة الرأس التي تشمل الحلمات واألشواك ال

امفيديان لتغذية زوج من األعضاء األمفيدية في منطقة الرأس كما يمتد  ايضاً من الحلقة العصبية عدد من 

اعصاب طولية خلفية من اهمها العصبان الظهري والبطني لتغذية اعضاء الحس في الجزء الخلفي من جسم 

الحس في مقدمة ومؤخرة جسم النيماتودا لتساعدها في التعرف على التفغيرات  النيماتودا. تتركز اعضاء

 المحيطية الخارجية إذ تتصل هذه األعضاء بالجهاز العصبي بألياف عصبية.

 Excretory systemالجهاز األخراجي 

يتخذ الجهاز األخراجي في النيماتودا اشكال مختلف فقد يكون بسيط او غائباً تماماً في بعض   

األنواع او مختزالً بدرجة كبيرة في البعض األخر وقد يعتبر ذلك نوعاً من التأقلم، سيما وان الفتحة األخراجية 

راجي في النيماتودا بغياب الخاليا تظل دائماً موجودة بالرغم من غياب الجهاز األخراجي ويتميز الجهاز األخ

 .Cilliaواألهداب  Flame cellsاللهبية 

 :أنواع الجهاز األخراجي

  Glandular typeالجهاز األخراجي الغدي  .1

وحيدة الخلية تقع في تجويف الجسم  Excretory glandيتكون من غدة اخراجية واحدة   

 بالقرب من منطقة المريء.

يتخذ                                                        Tubular typeالجهاز األخراجي األنبوبي  .2

الجهاز االخراجي في هذا النوع عدة اشكال. لكنه يتميز عادة بوجود قناتين اخراجيتين  طوليتين 

Longitudinal canals ديرمس، وتتصل تمتدان جانبياً داخل الحبال الجانبية في منطقة الهيبو



من الجهة البطنية ومنها  Excretory sinusالقناتان من الجهة األمامية من الجسم بقناة عرضية 

 Hتخرج قناة طرفية مبطنة بالكيوتكل تفتح في الفتحة األخراجية، وهذا الشكل يعرف بشكل حرف ) 

قناتين الجانبيتين (، وقد تحدث تحورات في هذا الشكل فقد يختزل او يغيب الجزء األمامي من ال

 (.(Uويعرف هذا الشكل بشكل مقلوب حرف 

 Reproductive systemالجهاز التناسلي 

حيث تتميز الذكور عن األناث، اال ان  Dioeciousتعد النيماتودا ديدان ثنائية المسكن   

ويمكن تمييز الذكور عن األناث بواسطة  Hermaphroditesهناك حاالت قليلة تكون فيها النيماتودا خنثى 

 ما يعرف بالصفات الجنسية األولية والثانوية.

 : القناة التناسلية العامة

يتشابه الجهاز التناسلي كثيراً في كل من الذكر واألنثى، إذ يتكون الجهاز اساساً من غدة او   

النيماتودا والغدة التناسلية او الغدتان  تختلفان في الشكل والحجم والوضع بإختالف Gonadsغدتين تناسليتين 

واذا كانت األنثى تحتوي على  Coiledاو ملتفة  Reflexedاو منعكسة  Straightإما ان تكون مستقيمة 

وفي حالة وجود غدتين  Monodelphicغدة تناسلية واحدة فيطلق على جهازها التناسلي مصطلح 

Didelphic غدتان متضادتين في الوضع )امامية واخرى خلفية( والفتحة وفي الحالة األخيرة اما ان تكون ال

واما ان تكون كلتا الغدتين متجهتين الى األمام  Amphidelphic  التناسلية في الوسط فيطلق عليه مصطلح 

Prodelphic  و اما الى الخلف فهوOpisthodelphic. 

األكثر شيوعاً وخاصة في نيماتودا النبات اما الذكور فإما ان يكون لها خصية واحدة متجهة الى األمام وهو 

تكونان عادة متجهتين  Diorchicو اما ان يكون لها خصيتان Monorchic فيطلق على الجهاز التناسلي 

 Tologonicالى األمام او متضادتين في األتجاه وتعتبر الغدة التناسلية في معظم انواع النيماتودا من نوع 

مية في الطرف النهائي للغدة. وتبطن الغدة التناسلية في كال الجنسين بطبقة حيث يتم تكاثر الخاليا الجرثو

 من الخاليا الجرثومية وتشكل قنوات الغدة.

 Female reproductive system الجهاز التناسلي في األنثى

تتكون الغدة التناسلية في األنثى من مناطق متميزة وتتألف حسب ترتيبها من الطرف   

 -األتي:النهائي من 

 وهو عبارة عن اسطوانة تقوم بإنتاج البيض ويقسم الى منطقتين:  Ovaryالمبيض  .1



وهي قسم صغير يحتل الطرف النهائي من المبيض تحتوي  Germinal zoneالمنطقة الجرثومية  .أ

يحث لها  Oogoniaعلى خاليا جنسية صغيرة الحجم تسمى في هذه المرحلة بالبويضات األولية 

 .انقسامات سريعة

وهي منطقة طويلة نوعاً ما وفيها يزداد حجم تدريجيا حجم الخاليا  Growth zoneمنطقة النمو  .ب

 .Oocytesالجنسية والتي تسمى في هذه المرحلة بالخاليا البيضية 

  Oviduct قناة البيض  .2

وهي انبوبة ضيقة تقع بين المبيض والرحم وتتميز بجدار سميك يتكون من خاليا طالئية   

يختلف طولها بأختالف النيماتود، وفي بعض األنواع ينتفخ الجزء الواقع بين قناة المبيض والرحم عمودية و

حيث تخزن فيها اعداد كبيرة من الحيوانات المنوية   Spermatothecaليشكل قناة منوية او قابلة منوية 

 بوظيفتها. وفيها يتم األخصاب واذا لم يكن هناك قابلة منوية قام الجزء األمامي من الرحم

  Uterusالرحم  .3

عبارة عن انبوبة عريضة مبطنة بنسيج طالئي منبسط وقد تكون محاطة بطبقة من الياف   

عضلية، يقوم الجزء األمامي من الرحم بوظيفة القابلة المنوية في حالة عدم وجودها كما يقوم الرحم بتغليف 

 البيض بعد اخصابه بالقشرة الخارجية.

  Vaginaالمهبل  .4

ينتهي الرحم بإنبوبة واحدة هي المهبل وهو عبارة عن انبوبة قصيرة مبطنة من الداخل   

 بالكيوتكل ومزود بعضالت لدفع البيض الى الخارج من خالل الفتحة التناسلية.

  Vulvaالفتحة التناسلية  .5

عبارة عن شق عرضي في الجهة البطنية تقع عادة في الثلث األوسط من الجسم او في    

بالقرب من فتحة الشرج في حالة اإلناث المنتفخة والفتحة التناسلية مزودة بتركيب عضلي خاص  نهايته

 يتحكم في فتحها عند وضع البيض.

 



 المحاضره السادسه

  Male reproductive system الجهاز التناسلي الذكري

 تتكون الغدة التناسلية في الذكر من ثالث مناطق رئيسية وملحقات اخرى:  

  Testisالخصية  .1

 وهي غدة اسطوانية تقوم بإنتاج الحيوانات المنوية وتقسم الى منطقتين:  

 منطقة جرثومية تقع في طرف الخصية وفيها يحدث انقسام الخاليا الجنسية.  .أ

 . Spermatozoaمنطقة النمو إذ يتم في نهايتها نضج نضج الحيوانات المنوية  .ب

  Seminal vesicle الحوصلة المنوية  .2

وهي تلي الخصية وتمثل الجزء األمامي والواسع من قناة الغدة التناسلية وفيها يتم تخزين   

 الحيوانات المنوية مؤقتاً.

  Vas deferensالوعاء الناقل  .3

يلي الحوصلة المنوية ويمثل الجزء الرئيسي لقناة الغدة التناسلية ويتكون عادة من منطقتين   

أنبوبية وغدية ويكون مزودا بعضالت تشمل كامل الوعاء اوجزأه الخلفي فقط، وفي هذه الحالة األخيرة 

نات المنوية في تفتح في المجمع وتعمل على قذف الحيوا Ejaculatury ductيزود هذا الجزء بقناة قاذفة 

 المجمع.

 ملحقات الجهاز التناسلي الذكري

يُلحق بالجهاز التناسلي الذكري عدد من التراكيب الخاصة التي تساعد في عملية السفاد   

 -وتشمل ما يلي :

  Spiculaesشوكتا السفاد  .1

هي زوج من األشواك يختلف شكلها وحجمها بإختالف النوع وهما مزودتان بعدد من   

واألعصاب الخاصة، يعتققد ان الشوكتين تعمالن على اتساع الفتحة التناسلية والمهبل في األنثى  العضالت

 اثناء عملية السفاد وليس لها دور في نقل الحيوانات المنوية.

 



  Gubrinaculumالجسم المرشد  .2

هو عبارة عن تصلب في الجدار الظهري لجيب الشوكتين وهو يصاحب شوكتي السفاد   

 وجيه حركة الشوكتين الى خارج الجسم ولذلك فهو يحمي جدار المجمع منهما.ويقوم بت

  Bursaالجراب التناسلي )غشاء السفاد(  .3

هو عبارة عن تحور في طبقة الكيوتكل في منطقة الذيل، يوجد في ذكور بعض األنواع   

 لجنس.ويقوم بالمساعدة اثناء عملية السفاد بمسك األنثى، ويعد من الصفات التصنيفية ل

 بعض الوظائف الحيوية في النيماتود

  Locomotion الحركة

 -توجد اربع انواع من الحركة هي:  

  Undulatory propulsionحركة الدفع التموجية )الحركة الثعبانية(  .1

وهو األكثر شيوعاً بين النيماتودا وتنشأ هذه الحركة عن سلسلة من التموجات الظهرية   

 باض وانبساط الخاليا العضلية.البطنية الناتجة عن انق

  Wave like contractionsالحركة شبه الدودية  .2

يشبه هذا النوع من الحركة حركة القواقع. يتميز به عدد قليل من النيماتودا وخاصة النيماتودا   

 وتنتج عن انقباضات وانبساطات متبادلة للخاليا العضلية.  Criconemoidesالحلقية 

 Caterpillar- like movementحركة شبه اليرقة  .3

التي تتميز بوجود  Descoscolexوهي تشبه حركة يرقات الحشرات وتتميز به نيماتودا   

 سلسلة من األشواك اوالزوائد الطويلة تبرز من صفوف حلقات الجسم.

  Looping or leapingالتحلق والقفز  .4

التي تتميز بوجود عدد  Chaetosomaنوع من الحركة عن طريق التحلق كما في نيماتودا   

فقد لوحظ   Leapingقليل من الزوائد المجوفة تقع في الطرف األمامي للجسم. اما الحركة عن طريق القفز 

التي تتحرك عادة بتكوين نوع  من جسور األنتقال بين  Neoaplactana carpocapiفي يرقات نيماتودا 

 فإن اليرقة تشكل حلقة ومن ثم تقفز. السطوح البارزة وعندما ال تستطيع تكوين جسر انتقال



ان حركة النيماتودا في النباتية في التربة تتأثر بعوامل هي نوع التربة، درجة الرطوبة،   

كمية األوكسجين، درجة الحرارة، سمك الغالف المائي المحيط بالنيماتودا، جسم النيماتودا والمسافات بين 

 حبيبات التربة.

   Life sycle دورة الحياة

تتكون دورة الحياة في جميع انواع النيماتودا من ستة اطوار هي البيضة واربع اطوار يرقية   

Juveniles  ثم الطور البالغ، يتخلل دورة الحياة اربع انسالخات انسالخ واحر يلي كل طور يرقي حتى

 البلوغ ويمكن تلخيص دورة الحياة في نيماتودا النبات على النحو التالي

بعدها يحث انسالخ  J1يتطور الجنين داخل البيضة خالل عملية التطور الجنيني الى الطور اليرقي األول 

وهو الطور الضار القادر على احداث األصابة يتحرك  J2له  داخل البيضة فيتكون الطور اليرقي الثاني 

جيا على انسجة النبات يزداد حجمه بنشاط في التربة باحثاً عن عائله النباتي واثناء التغذية داخلياً او خار

وبعد فترة يحدث اإلنسالخ الثاني ثم الثالث فيتكون الطور اليرقي الثالث ثم الرابع بالتتابع وفي النهاية يدخل 

 الطور اليرقي الرابع في عملية انسالخ مكون رابعة ليتكون الطور البالغ ذكراً او انثى.

 :يض على عدة عوامل هي تعتمد طول فترة الحياة من البيض الى الب

 درجة الحرارة . .1

 الرطوبة النسبية . .2

 نوع النيماتودا. .3

 العائل النباتي. .4

يزداد طول الدورة في الظروف الباردة وفي الفصول الجافة يبلغ متوسط دورة الحياة في نيماتودا        

 ودا الحمضيات.يوماً في نيمات 50يوم، بينما يكون  14مثالً  Aphelenchoidesالبراعم واألوراق 
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 المحاضره السابعه

 Modes of reproduction طرق التكاثر                                    

 :هناك عدة طرق للتكاثر هي        

  Amphimixisاإلخصاب الخلطي  .1

يتم هذا النوع من اإلخصاب في معظم نيماتودا النبات التي تتميز بوجود عدد متساو   

من الذكور واإلناث تقريباً. وفي هذه الحالة البد من عميلة السفاد بين الجنسين ألخصاب البيض 

 . Hoplolaimusو  Tylenchulusبحيوانات منوية كما في الجنس 

  Parthenogenesis reproductionالتكاثر البكري  .2

تستغني اإلناث في هذه الحالة عن الذكور إذ الحاجة للحيوانات المنوية إلخصاب   

البيض ثم تطوره الى جنين، والتكاثر البكري )العذري( اما ان يكون لضرورة تلجأ اليه األنثى عند 

ت ونيماتودا الحوصال Meloidogyneقلة عدد الذكور، كما في بعض انواع نيماتودا تعقد الجذور 

Heterodera . 

  Self- fertilizationاإلخصاب الذاتي  .3

يحدث هذا اإلخصاب في حالة النيماتودا الخنثى حيث تقوم الغدد الجنسية في النيماتودا   

إنتاج الحيوانات المنوية اوالً وتخزينها في القابلة المنوية ومن ثم انتاج البويضات عن طريق الغدد 

 Helicotylenchus digonicusخصاب البويضات مثل نيماتودا الجنسية نفسها ليتم بعد ذلك إ

 وبعض انواع النيماتودا المترممة.

  Pseudogamyاألخصاب الكاذب  .4

 هو نوع نادرمن األخصاب ويعتبره البعض مرحلة وسطية في التطور الى التكاثر البكري.  

 في نيماتودا يحدث في النيماتودا التي تتكاثر باألخصاب الخاطي وكذلك الخنثي كما 

 Rhabiditis abberrans  وبالرغم من ان الحيوان المنوي ضروري لتنشيط البويضة

ودفعها لإلنقسام اال انه ليس له دور في تطور الجنين والمشاركة في تركيبه الوراثي إذ ال يحدث اي 

 اندماج بين نواتي الحيوان المنوي والبويضة. 
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 Egg laying طرق وضع البيض

بيض النيماتودا متطاول الشكل مجهري الحجم مغلف بطبقتين األولى من الخارج   

 Lipidواألخرى من الداخل دهنية غشائية  Shellعبارة عن طبقة كايتينية تعرف بالقشرة 

membrane  يتم وضع البيض بعدة طرق تختلف بأختالف النيماتودا وطبيعة تطفلها ومن هذه

 الطرق:

 . Xiphinemaلتربة كما في نيماتودا وضع البيض فردياً في ا .1

 . Pratylenchusوضع البيض فردياً في نسيج العائل كما في نيماتودا  .2

 Rotylenchulusوضع البيض في كتل جيالتينية خارج نسيج العائل كما في النيماتودا الكلووية  .3

 .Tylenchulus semipenetransو نيماتودا الحمضيات 

  Meloidogyne.وضع البيض في كتل جيالتينية داخل نسيج العائل مثل نيماتودا تعقد الجذور  .4

 . Globoderaو   Heteroderaاألحتفاظ بالبيض داخل الحوصالت كما في نيماتودا  .5

 . Anguina triticiوضع البيض في مبايض األزهار كما في نيماتودا  .6

 التقسيم العام للنيماتودا 

النيماتودا في حالة تغير مستمر وسريع ويالحظ ذلك من كثرة ظهور  ما زال تقسيم  

األبحاث والدراسات التي تتعلق بتغيير وتنقيح التقسيمات السابقة مع اضافات جديدة، في الحقيقة ان 

كل نوع من التقسيم يعكس تخصص المصنف بالنسبة للمجموعات النيماتودية المختلفة، سواء كانت 

اتية او حيوانية، شهد العقدين األخيرين ظهور دراسات جديدة في تصنيف النيماتودا، نيماتودا حرة او نب

نتج عنها تقسيمات جديدة لكثير من المراتب التقسيمية للنيماتودا. تقسم المراتب التقسيمية للنيماتودا 

 الى:

  Phylumالشعبة )القبيلة(  .1

 تشمل الشعبة مجموعة من الطوائف ذات الصفات المشتركة .  

  Classالصف )الطائفة(  .2

 .eaتشمل تحت طوائف تجمعها بعض الصفات المشتركة وينتهي مقطعها بالحرفين   
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  Sub classتحت صف )تحت طائفة(  .3

 .iaتشمل مجموعة من الرتب ذات الصفات المشتركة وينتهي المقطع بالحرفين   

  Orderالرتبة  .4

 .idaهي المقطع باألحرف تشمل مجموعة من تحت الرتب ذات صفات مشتركة وينت  

  Sub orderتحت الرتبة  .5

  .inaتشمل مجموعة من فوق الفصائل ذات صفات مشتركة وينتهي المقطع باألحرف  

  Super familyفوق العائلة  .6

 .oideaتشمل مجموعة من الفصائل ذات الصفات المشتركة وينتهي المقطع باألحرف  

  Familyالعائلة  .7

 .ideaتضم مجموعة من األجناس ذات الصفات المشتركة وينتهي المقطع باألحرف   

  Sub familyتحت العائلة  .8

 .inaeجزء من عائلة تضم صفات مشتركة وينتهي المقطع باألحرف   

  Genusالجنس  .9

ويضم مجموعة من األنواع ذات الصفات المشتركة ويمثل اسم الجنس المقطع األول   

 الثنائي للكائن الحي.من األسم العلمي 

يضم مجموعة من عشائر ذات صفات مشتركة ويعد اهم مرتبة تقسيمية في علم Speciesالنوع  .10

تقسيم مبسط ألهم  األحياء ويشكل اسم النوع المقطع الثاني من األسم العلمي الثنائي للكائن الحي .

  .اجناس نيماتودا النبات

 :النباتية دا فيما يلي تقسيم مبسط ألهم انواع النيماتو 
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 المحاضره الثامنه

 المجموعات الرئيسية لنيماتودا النبات

تتطفل معظم نيماتودا النبات على الجذور وتقضي معظم حياتها اما في التربة او الجذور. كما  

يتطفل البعض األخر وهو األقل على األجزاء النباتية فوق سطح التربة كالسيقان واألوراق واألزهار 

 مكان األصابة على نوع النيماتودا والعائل النباتي. والبراعم والبذور ويعتمد

 يمكن تقسيم النيماتودا حسب طبيعة تطفلها على النباتات الى مجموعتين ررئيسيتين هما :        

 اوالً: مجموعة النيماتودا المتطفلة على الجذور:

قتصادية، وتقسم تضم هذه المجموعة معظم النيماتودا المتطفلة على النبات وتكون ذات اهمية ا 

 وفقاً لطبيعة تطفلها على الجذور الى ما يلي:

  Endoparasitesطفيليات داخلية  .1

 تخترق النيماتودا الجذور وتتغذى وتتكاثر داخل الجذور وتقسم الى:   

  Sedentaryساكنة  .أ

تدخل النيماتودا انسجة الجذر وتتطور وتكون موقع تغذية دائم، تفقد اإلناث الشكل   

المغزلي وتنتفخ وبالتالي تفقد الحركة وتبقى ساكنة داخل الجذور طيلة فترة حياتها بينما تحتفظ الذكور 

 . Heteroderaو  Meloidogyneبشكاها المغزلي وتخرج الى خارج الجذور مثل 

  Migratoryالمتجولة  .ب

تمتلك النيماتودا رمحاً قوياً نسبياً، تخترق بواسطته انسجة الجذر بشكل كامل. وتظل   

متحركة داخل الجذر وقد تخرج الى التربة لتعود الى داخل الجذرج للتغذية والتكاثر وتحتفظ بشكلها 

  Radopholusو  Pratylenchusالمغزلي مثل 

  Semi- endoparasitesطفيليات شبه داخلية   .2

تخترق النيماتودا الجذر جزئياً فقط وتدفن رأسها والجزء األمامي من الجسم في انسجة   

الجذر. تنتفخ النهاية الخلفية لإلناث فتصبح كروية او كلوية الشكل ومن ثم تفقد الحركة. تضل الذكور 

 مغزلية الشكل صغيرة الحجم وتقل قدرتها على التغذية. ومن األمثلة عليها 



Tylenchulus semipenetrans  و Rotylenchulus . 

  Semi endo- ectoparasites طفيليات شبه داخلية / خارجية  .3

النيماتودا في هذه المجموعة نشيطة ومتجولة لكن عند التغذية فقط تدفن مقمة جسمها في   

دا الجذر )شبه داخلية(، تعد جميع األطوار اليرقية واإلناث والذكور متحركة ومتطفلة مثل نيماتو

Rotylenchulus  وHelicotylenchulus . 

  Ectoparasitesطفيليات خارجية  .4

توجد النيماتودا على او حول الجذور من الخارج دون اختراقها وتتغذى بإدخال رمحها فقط   

 . Criconemaو  Xiphinemaو  Longidorusو  Trichodorusالى داخل نسيج الجذر مثل 

 المتطفلة على األجزاء فوق سطح التربةثانياً: مجموعة النيماتودا 

تعيش النيماتودا في هذه المجموعة جزءاً من حياتها في التربة لكن عند توفر العائل المناسب   

تتسلق وتهاجم البادرات الصغيرة النامية ومن ثم تصيب األجزاء المختلفة من النبات فوق سطح التربة 

ذور والثمار حيث تكمل دورة حياتها وتتكاثر في هذه األجزاء كالسيقان واألوراق والبراعم واألزهار والب

 من النبات وتقسم هذه المجموعة حسب طبيعة تطفلها الى ما يلي:

  Ecto- endoparasitesخارجية / داخلية التطفل  .1

تتغذى النيماتودا بصورة رئيسية على خاليا البشرة لألوراق والسيقان حديثة العمر وكذلك   

 . Aphelenchoidesو  Anguina triticiبراعم األزهار ومن األمثلة على ذلك  

  Migratory endoparasitesداخلية التطفل متجولة  .2

خل انسجة السيقان واألوراق تتغذى النيماتودا في هذه المجموعة متجولة في حرية كاملة دا  

 . Aphelenchoidesوبعض انواع  Ditylenchusوالبذور وبراعم األزهار ومن األمثلة عليها 

 التأثيرات الضارة للنيماتودا النباتية

بصورة عامة يمكن ان تسبب النيماتودا ضرراً لعائلها النباتي من خالل واحدة او اكثر من   

 الطرق التالية :

 ودا من فسيولوجية العائل وهذا قد ينتج عنه تغير النيمات .1



 على الجذور او األجزاء النباتية األخرى المصابة. Gallsتكون عقد  .أ

 حدوث تقزم النبات  .ب

 تثبط النيماتودا نمو الجذور او تسبب موت ألنسجته او كليهما معاً. .2

وكذلك في نقلها وتوزيعها تحدث النيماتودا خلالً في عملية امتصاص الجذور للماء والعناصر الغذائية،  .3

 في النبات.

اصابة النبات بالنيماتودا تهيء النبات وتجعله اكثر قابلية لإلصابة بالمسببات المرضية الفطرية  .4

 والبكتيرية.

تعمل بعض اجناس النيماتودا النباتية على نقل الفايروسات النباتية من نبات مصاب بها الى نبات سليم  .5

. 

ا احياناً الى كسر صفة المقاومة في األصناف النباتية المقاومة لبعض المسببات تؤدي اإلصابة بالنيماتود .6

 الممرضة األخرى.

 تثبط النيماتودا تكوين العقد البكتيرية النافعة على جذور البقوليات. .7

 تثبط النيماتودا نمو وكفاءة عمل فطريات المايكورايزا المفيدة للجذور. .8

 



 المحاضره التاسعه

 البيئية للنيماتوداالعالقات 

ان معرفة العالقات البيئية للنيماتودا والمكونات البيئية المحيطة بها تعتبر امراً مهماً لفهم   

الكثير من األسس التي تحكم عالقات النيماتودا بعوائلها النباتية وتؤثر فيها، وكذلك في فهم اسس مكافحة 

 النيماتودا 

 تأثير البيئية على نشاط النيماتودا

  Soil environment اوالً: بيئة التربة 

تقضي نيماتودا النبات دورة حياتها او جزء منها على األقل في التربة، لذلك فإن بيئة التربة   

 تؤثر تإثيراً واضحاً على كثير من انشطة النيماتودا وبطرق مختلفة 

  Soil temperature درجة حرارة التربة .1

ير من انشطة النيماتودا كفقس البيض، معدل التطور، تؤثر درجة حرارة التربة على كث  

 توزيع النيماتودا، قدرتها على البقاء. كما ان الحرارة تؤثر على العائل النباتي وبالتالي على النيماتودا.

( درجة 30 -15ولمعظم انواع نيماتودا النبات مدى حراري امثل لنشاطها يقع مابين )  

او أرتفاع درجة الحرارة عن هذا المدى حتى يتوقف نشاطها تحت درجة  مؤوية ويقل هذا النشاط بإنخفاض

 مئوية. 40مئوية او فوق  5حرارة 

  Soil moisture and aeration رطوبة وتهوية التربة

تؤثر رطوبة وتهوية التربة على كثير من انشطة النيماتودا كفقس البيض، معدل التطو. لكي   

بد من توفر غشاء رقيق من الماء يغلفها، وكمية كافية من األوكسجسن تبقى النيماتودا في حالة نشطة ال

 للتنفس.

 60-40وعادة ما يتوافر هذان المتطلبان في معظم الترب الزراعية عند مستوى رطوبة   

% من السعة الحقلية. ويعتبر تذبذب رطوبة التربة بسبب األمطار ومياه الري من اهم العوامل الرئيسية التي 

ى كثافة النيماتودا في التربة. عندما تقترب رطوبة التربة من درجة الذبول في النباتات فإن نشاط تؤثر عل

النيماتودا يتوقف، قد تجف النيماتودا تماماً وتموت عندما تكون التربة جافة جداً. اما في التربة الرطبة جداً 

وكسجين. تتأقلم بعض انواع النيماتودا )الغدقة( فأن نشاط النيماتودا يصبح محدود جداً وذلك بسبب نقص األ



متأقلمة جداً في الترب  Hirschmanniella oryzaeمع الترب الرطبة او الجافة فمثالً نجد نيماتودا األرز 

تبقى حية في   Paratylenchus sppالغدقة في حقول الرز وكذلك وجد بعض األطوار اليرقية لنيماتودا 

فتكون حساسة جداً للجفاف، بعكس  Meloidogyne sppدا تعقد الجذورالتربة الجافة جداً، اما نييماتو

 مقاومة للجفاف. Ditylenchus sppنيماتودا السيقان واألبصال 

 texture Soil قوام ) نسجة( التربة .2

يحدد قوام التربة حجم المسامات البينية الموجودة بين حبيبات التربة وبالتالي يؤثر هذا   

الحجم على انشطة النيماتودا، وخاصة الحركة وال تستطيع النيماتودا الحركة في التربة اال عندما يكون قطر 

ت مسامات بينية بحجم كاف المسامات البينية اكبر من قطر جسم النيماتودا، اال ان معظم الترب الزراعية ذا

لمرور النيماتودا، تفضل معضم النيماتودا الترب الرملية ذات القوام الخشن، مثل نيماتودا تعقد الجذور. بينما 

 يفضل البعض األخر الترب الطينية الثقيلة مثل نيماتودا   

كال النوعين من  السيقان واألبصال ومع ذلك فإن هناك انواع اخرى مثل نيماتودا الحمضيات توجد في

 الترب.

  Soil Ph درجة حموضة التربة .3

كان يعتقد في السابق ان لحموضة التربة تأثيراً كبيراً على كثافة النيماتودا في التربة   

ولذلك كان ينصح بإضافة الجير كطريقة لمكافحة النيماتودا في الترب الحامضية، لكن اتضح ان ذلك ليس 

ماتودا في ليس لها تأثير يُذكر على كثافة الني pH(  -5صحيحاً، فقد وجد ان الحموضة بين درجتي )

 التربة.

  Organic matter محتوى المادة العضوية .4

تؤثر اضافة المادة العضوية الى التربة على كثافة النيماتودا إما عن طريق مباشر من خالل   

نواتج تحللها الوسطية السامة للنيماتودا كالغازات السامة او األحماض الدهنية مثل حامض البيوتيرك اسيد 

Butyric acid ن طريق غير مباشر وذلك بتشجيعها لنمو وتكاثر األعداء الطبيعية للنيماتودا، خاصة او ع

 الفطريات، او عن طريق زيادة نمو النبات وبالتالي قوة تحمله لإلصابة.

 

  Rhizosphere environment ثانياً: بيئة منطقة الجذور



احبها من تغيرات بيئية يقصد بها بيئة التربة القريبة والمحيطة مباشرة بالجذور وما يص  

وديناميكية نتيجة ألنشطة الجذور. فجذور النبات تغير من البيئة المحيطة بها إذ ينخفظ في هذه البيئة تركيز 

ومحتوى المادة  Co2العناصر الغذائية المعدنية، كذلك مستوى الرطوبة واألوكسجين بينما يزداد تركيز 

البيئة في هذه  -العائل -جهرية وغالباً ما تكون عالقات النيماتودا العضوية وتنوعها، وكذلك كثافة األحياء الم

 المنطقة عالقات ذات طبيعة كيميائية.

تشجع افرازات الجذور فقس البيض كما هو الحال في افرازات جذور العوائل المتخصصة   

يرقات نحو لنيماتودا الحوصالت. كما ان بعض افرازات الجذور تعمل كمواد جاذبة في توجيه حركة ال

الجذور في كثير من األنواع النيماتودية. اما افرازات جذور نباتات القطيفة والسبرجس )الهليون(يمكن ان 

 تعمل كمثبط لفقس البيض او كعامل منفر او حتى قاتل للنيماتودا.

  Plant environment ثالثاً: بيئة النبات

طبيعة استجابته لإلصابة. حيث ان المقصود هنا هو بيئة تفاعل النبات مع النيماتودا و  

نيماتودا النبات طفيليات اجبارية فإنها ال بد ان تحصل على غذائها من العائل النباتي. وبالتالي فإن كمية 

ونوعية الغذاء الذي يوفره العائل النباتي يؤثر على معدل تطور النيماتودا وتكاثرها عليه، وكذلك على شدة 

 اإلصابة.

دا توصف عالقة اي صنف نباتي عائل بالنيماتودا من زاويتين مختلفة على في علم النيماتو  

 -النحو األتي:

 -من حيث درجة تكاثر النيماتودا عليه الى: .1

  Susceptibleصنف قابل لإلصابة  .أ

 وهو الصنف الذي يسمح بتكاثر النيماتودا عليه بدرجة كبيرة  

  Resistantصنف مقاوم  .ب

 ثر النيما وتودا عليه اال بدرجة قليلة.هو الصنف الذي ال يسمح بتكا  

 -من حيث درجة تضرره باإلصابة الى: .2

  Intolerantصنف ال يتحمل اإلصابة ) حساس(  .أ

 وهو صنف حساس يتضرر كثيراً نتيجة اصابته بالنيماتودا ولو بأعداد قليلة جداً   



  Tolerantصنف يتحمل اإلصابة  .ب

 وان اصيب بأعداد كبيرة من النيماتودا.وهو الصنف الذي يحدث له ضرر بسيط حتى   

فهو ذلك النبات الذي ال تربطه بالنيماتودا  Immuneاما النبات غير العائل واحياناً يسمى بالنبات ذي المناعة 

 اية عالقة سواًء من ناحية التكاثر او الضرر إذ ال تستطيع النيماتودا التغذية عليه. 

 وسائل انتشار النيماتودا 

 نتشار نيماتودا النبات مايلي. من وسائل ا

 التربة واإلنسجة النباتية.  .1

 اآلالت واألدوات الزراعية األسمدة العضوية. .2

 الحيوانات. .3

 الماء. .4

 الرياح. .5

 



 المحاضره العاشره

 عالقات النيماتودا مع األحياء األخرى

ال يقتصر تأثير النيماتودا على عوائلها المختلفة على التأثير المرضي المباشر، انما يتعدى   

ذلك بدرجة كبيرة الى التأثير الضار والمهم الذي يحدث نتيجة تعاون وتفاعل النيماتودا مع األحياء الدقيقة 

 Diseaseدات مرضية األخرى وخاصة تلك التي تعيش في التربة. لذلك ينتج عن مثل هذا التفاعل معق

complexes .تسبب خسائر فادحة 

 عالقات النيماتودا مع الفطريات والبكتيريا

  Synergistic interactions اوالً: العالقات التعاونية

 -يمكن تقسيمها الى ما يلي:  

تعمل النيماتودا كناقالت للمسببات المرضية األخرى. تتلوث اجسام جميع أنواع النيماتودا في الطبيعة  .1

بجراثيم فطرية وبكتيرية وهذا يؤهلها ألن تلعب دور ناقل لها. فمثال عالقة نيماتودا ثأليل الحنطة 

Anguina tritici  مع بكتيرياClavibacter tritici نابل على الحنطة.والتي تسبب مرض لفحة الس 

تسبب النيماتودا مناطق لدخول الكائنات األخرى. كان يعتقد في السابق ان الجروح التي تحدثها النيماتود  .2

هي المسؤولة عن تهيئة النبات لإلصابة بكثير  –عند تغذيتها او اختراقها األنسجة الجذرية  –على النبات 

العالقة بين النيماتودا وكثير من األحياء األخرى  من امراض الذبول. لكن األبحاث الحديثة اظهرت إن

 اكثر تعقيداً وليست مجرد لدخول هذه المسببات المرضية من هذه العالقات:

 مع األحياء التي ال تعتبر عادة مسببات مرضية  .أ

تشجع النيماتودا )خاصة الداخلية التغذية( كثير من أحياء التربة الفطرية والبكتيرية التي ال   

في الظروف الطبيعية مسببات مرضية وتجعلها مسببات مرضية وذلك بعد اضعاف وتهيئة النبات تعتبر 

الضعيف عند اصابته  Trichodermaلإلصابة بهذه المسببات المرضية الثانوية فمثالً يصاب التبغ بفطر 

 .   Meloidogyneايضاً بنيماتودا تعقد الجذور 

 

 عامة:مع مسببات امراض الذبول وامراض الجذور  .ب



تعمل النيماتودا في هذذه الحالة على تغيير فسيولوجية الجذر إذ تجعله مالئماً ومهيئاً اإلصابة   

بكثير من فطريات وبكتيريا الذبول وامراض الجذور األخرى، كما في حالة اصابة التبغ بمرض الذبول 

او في حالة اصابة الطماطة  ،.Ralistonia sppالبكتيري نتيجة لتعاون نيماتودا تعقد الجذور وبكتيريا 

 . Fusariumبمرض الذبول الفيوزارمي نتيجة لتعاون نيماتودا تعقد الجذور وفطر 

تسبب النيماتودا تقرحات تشكل مناطق اصابة للمسببات المرضية األخرى، تشكل التقرحات التي تحدثها  .3

ثير من المسببات المرضية النيماتودا الداخلية في طبقة القشرة في الجذور مناطق اصابة وتغذية لك

الضعيفة غير المتخصصة كما هو الحال في حالة اإلصابة المشتركة بين نيماتودا التقرح 

Pratylenchus penetrans  والفطرTrichoderma viride  .الضعيف على البرسيم 

 -كالتالي:النيماتودا او األحياء األخرى تحدث تغيرات فسيولوجية  مالئمة للكائنات المشاركة  .4

 Pratylenchusاإلصابة بالفطر تزيد من تكاثر النيماتودا كما هو الحال عندم تزداد اعداد نيماتودا  .أ

penetrans  على الطماطة والباذنجان عند اصابتها بالفطرVerticillium dahliae   كما وجد ان .

 .Fusarium oxysporium fوفطر  Rotylenchus uniformisاإلصابة المشتركة بين نيماتودا 

pisi    . على البسلة قد ادى الى مضاعفة تكاثر النيماتودا 

اإلصابة بالنيماتودا تزيد من اإلصابة بالمسببات المرضية األخرى كما هو الحال عند ازدياد اإلصابة  .ب

بمرض الذبول الفيوزارمي على الطماطة عند اصابتها بنيماتودا تعقد الجذور وهذا النوع من العالقات 

 نتج عنه ما يسمى باألمراض المركبة الت تعد األكثر خطورة وانتشاراً.ي

 اإلصابة بالنيماتودا تؤدي الى فقد صفة المقاومة لألمراض األخرى  .5

تؤدي اإلصابة بالنيماتودا الى تغيرات تشريحية وفسلجية في النبات المصاب، ويعتقد ان التغيرات  

ة لدى كثير من األصناف لبعض األمراض كالفطرية مثالً التي الفسلجية هي المسؤولة عن فقد صفة المقاوم

كانت مقاومة لها قبل اإلصابة بالنيماتودا ومن امثلة هذا التأثير فقد صفة المقاومة في صنف الطماطة 

Florida MH-1  وبعض اصناف الشمام للذبول الفيوزارمي عند اصابتها بنيماتودا تعقد الجذور

Meloidogyne incognita. 

 ثانياً: تأثير اإلصابة بالنيماتودا على فطريات المايكورايزا

قد تؤدي اإلصابة بنيماتودا الجذور الى احداث اضرار بفطريات المايكورايزا المفيدة   

للجذور واألخالل في عملها في حماية الجذور من األمرتض األخرى. اال ان بعضاً من فطريات المايكورايزا 



قد تحمي الجذور من اإلصابة بالنيماتودا، كما هو  Glomusاخلية مثل الجنس وخاصة المايكورايزا الد

 . Meloidogyne incognitaالحال في حماية جذور القطن من اإلصابة بنيماتودا 

 ثالثاً: تأثير اإلصابة بالنيماتودا على العقد البكتيرية في جذور البقوليات

ذور الى تثبيط تكوين العقد البكتيرية المفيدة تؤدي اصابة النباتات البقولية بنيماتودا الج  

ثم تثبيط عملية تثبيت النتروجين الجوي. كما هو الحال في اصابة Brady rhizobium  الناتجة عن بكتيريا 

 جذور فول الصويا بنيماتودا حوصالت فول الصويا او نيماتودا تعقد الجذور.

 لفطرية والبكتيرية رابعاً: تأثير األصابة بالنيماتودا على األمراض ا

تشير بعض األبحاث الى مقدرة بعض انواع النيماتودا على خفض شدة امراض معينة فمثالً   

،  Pythiumتستطيع خفض األمراض المتسببة عن فطريات   Aphelenchus avenaeوجد ان نيماتودا 

Fusarium  ،Rhizoctonia  في حاالت معينة. ان هذه النيماتودا هي نيماتودا تتغذى على الفطريات

 Aphelenchoides besseyiاساساً. كما وجد ان اصابة الرز بمرض القمة البيضاء المتسبب عن نيماتودا 

 . Leptosphaeria salviniiتؤدي الى زيادة مقاومة الرز لمرض تعفن الساق الذي يسببه فطر 

 مع الفايروسات عالقة النيماتود

على نقل فايروس الورقة  Xiphinema indexمنذ اكتشاف قدرة النيماتودا الخنجرية   

في كاليفورنيا واألبحاث ال تزال تضيف اكتشافات جديدة في هذه العالقات  1958المروحية في العنب عام 

ة النقل هذه محصورة في خمس البايولوجية المتخصصة بين النيماتودا والفايروسات النباتية، ويبدو ان عملي

 . Dorylaimidaاجناس نيماتودية جميعها تتبع الرتبة 

ونوعاً  Longidorusوعشرة انواع من الجنس   Xiphinemaثبت ان هناك احدى عشر نوعاً من جنس 

تنقل سالالت مختلفة من سبعة عشر فيروساً من الفيروسات ذات  Paralongidorusواحداً من جنس 

هذه الفايروسات معظمها يسبب  Nepo- virusesوالمعروفة بإسم   Polyhedralالشكل المتعدد السطوح 

تبقعات حلقية للعديد من النباتات كالطماطا والتبغ وغيرها، كما انه معروف ان هناك خمسة انواع من الجنس 

Trichodorus  وتسعة انواع من الجنسParatrichodorus  تنقل سالالت مختلفة لفيروسين هما فيروس

وهما من الفيروسات ذات الشكل  PEBVوفايروس التلون البني المبكر في البازالء  TRVخشخشة التبغ 

تحصل النيماتودا على الفايروس اثناء تغذيتها على  Tubra- virusالمعروفة بإسم  Tubularالعصوي 

ر النباتات المصابة بهذه الفايروسات إذ تلتصق الفيروسات على طبقة الكيوتكل المبطنة لتجويف الفم او جذو

 تجويف المريء الشعاعي ومن ثم تنقلها الى النباتات السليمة عند التغذية عليها.



ام الى عدة اشهر وتحتفظ النيماتودا بقدرتها على نقل الفايروسات الى النباتات السليمة مدة تتراوح من عدة اي

قد تصل الى اربعة عشر شهراً، وتختلف هذه المدة بإختالف النيماتودا والفيروس والظروف البيئية كدرجة 

الحررة ورطوبة التربة ويالحظ ان األطوار الفاقسة او المنسلخة من النيماتودا الناقلة للفيروسات ال تبقى 

ير بعض األبحاث ان بعض األنواع النيماتودية قد ناقلة بل عليها الحصول على الفايروس من جديد. تش

 تصاب بأمراض فايروسية.

 

 العالقة بين األنواع المختلفة من النيماتودا

ازدادت في األونة األخيرة األبحاث التي تناولت عالقات وتفاعل األنواع المختلفة من   

تعكس ظاهرة تنافس معظم هذه النيماتودا مع بعضها البعض حول جذور العائل النباتي وهي في معظمها 

األنواع على المصدر الغذائي المحدد ، وان هذا التنافس باإلضافة الى درجة مالئمة العائل لإلصابة سينتج 

عنه عالقة تضادية إلحدهما او كليهما. فمثالً وجد ان اصابة النبات بنوع من النيماتودا قد يؤدي الى زيادة 

على  Pratylenchus penetransفي زيادة تكاثر نيماتودا التقرح تكاثر نوع اخر عليه كما هو الحال 

وربما يعود ذلك الى التغير في  M. incognitaصنف معين من التبغ المصاب بنيماتودا تعقد الجذور 

 فسيولوجية العائل، ومع ذلك فإن هذه العالقة تختلف بإختالف نوع العائل النباتي.

 



 المحاضره الحادي عشر

 النيماتودا طرق مكافحة

 يمكن تقسيم طرق مكافحة النيماتودية الى ثالث مجموعات رئيسية هي:  

  Preventive methodsاوالً: الطرق الوقائية 

تهدف هذه الطرق الى منع وصول او انتشار النيماتودا من مكان الى اخر سواء من بلد   

 ات وقائية وتشمل هذه الطرق مايلي: الى اخر او داخل المنطقة او حتى المزرعة وتعد هذه الطرق إجراء

  Quarantiveالحجر الزراعي  .1

تعتمد معظم دول العالم نظام الحجر الزراعي فتصدر القوانين والتشريعات لمنع وصول   

األفات الزراعية الىها عن طريق انتقال النباتات او األجزاء التكاثرية اليها كالبذور و العقل والدرنات 

 ة الحجر الزراعي عادة على نوعين من القوانين:واألبصال وتشمل انظم

 قوانين مانعة  .أ

يمنع بموجبها دخول أي نبات مصاب او حتى اجزاء نباتية صادرة من مناطق معروفة بإنتشار افة  

 األفة ويحتمل ان تكون حاملة لها.

 قوانين تنظيمية  .ب

يصاحبها شهادات صحية تنظم بموجبها دخول النباتات او اجزاءها التكاثرية التي البد ان   

معتمدة تفيد من خلوها من األفات الزراعية او انها تمت معاملتها والتخلص نهائيا من األفة قبل تصديرها 

 وقد يوجد حجر زراعي محلي بين المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة.

  Sanitationالنظافة الصحية  .2

وخاصة في المشاتل حيث تنتج  تعد اجراءات النظافة الصحية ضرورية ومهمة جداً   

الشتالت واألصول ومنها توزع الى الحقول القريب منها اوالبعيد. ولذلك يجب معاملة تربة المشاتل معاملة 

جيدة بالمبيدات النيماتودية او بواسطة بخار الماء والتأكد من خلوها تماماً من النيماتودا او غيرها من 

خلص بشكل مستمر من الحشائش ألنها مصدراً دائماً للعدوى احياء التربة الممرضة. كما تشمل الت

 بالنيماتودا التي تصيبها مثل نيماتودا تعقد الجذور.

  Nematode- free planting stocksاستعمال بذور او تقاوي خالية من المرض  .3



بالرغم من اهمية استخدام تقاوي خالية من المرض ومعتمدة اال ان كثيراً من المزارعين   

يزال ينتج او يشتري ويستعمل بذور وتقاوي او شتالت مصابة ومن امثلة ذلك انتشار نيماتودا ثأليل  ال

 الحنطة عن طريق البذور.

 ثانياً: طرق المكافحة ذات الكفاءة العالية واسعة اإلستخدام

Current effective and widely used control practices 

 -ميز بأنها ذات كفاءة عالية في مكافحة النيماتودا هي:تشمل ثالث طرق رئيسية للمكافحة وتت

  Resistant cultivarsاستعمال األصناف المقاومة  .1

يعد انتاج واستعمال األصناف المقاومة من انجح الطرق واكثرها كفاءة واقتصادية لمكافحة   

حد ما وكذلك الى اإلنتشار  النيماتودا . ولعل ذلك يعود الى ان اإلصابة بالنيماتودا ذات طبيعة متخصصة الى

البطيء والبقاء الطويل للنيماتودا في التربة باإلضافة الى التكلفة العالية نسبياً لطرق المكافحة الفيزيائية 

والكيميائية و الى التأثيرات البيئية الضارة للمبيدات، فمثالً. فمثالً يتوفر اصناف مقاومة ألنواع معينة من 

 كل من الطماطة والفلفل والفاصوليا وغيرها. نيماتودا تعقد الجذور في

  Crop rotationالدورة الزراعية  .2

يعد اتباع نظام الدورة الزراعية من انجح الطرق واكثرها فعالية واستعماالً في مكافحة    

 نيماتودا النبات.

  Chemical controlالمكافحة الكيميائية  .3

بيدات النيماتودية لمكافحة نيماتودا النبات يقصد بها استعمال مركبات كيميائية تعرف بالم  

سواء الموجودة في التربة او داخل انسجة النبات. ومن اهم مميزات مبيدات النيماتودا قدرتها على خفض 

كثافة النيماتودا خالل فترة قصيرة مما يسمح بوقاية البادرات الصغيرة والحساسة من اإلصابة المبكرة، كما 

 تعدد األغراض.ان بعض هذه المبيدات م

 

 

 انواع المبيدات الكيميائيه



تختلف مبيدات النيماتودا في نشاطها الكيميائي والحيوي وكذلك في سلوكها في التربة وتقسم مبيدات      

 -النيماتودا وفقاً لسلوكها في التربة الى نوعين رئيسيين هما:

  Fummigant nematicidesالمبيدات المدخنة )مدخنات التربة(  .1

تخدم هذه المركبات في تدخين التربة لذلك تسمى بمدخنات التربة إذ تحقن تحت سطح التربة تس 

فتتحول الى الحالة الغازية على شكل ابخرة سامة تتحرك خالل الفراغات الهوائية بين حبيبات التربة 

وتعد هذه المبيدات  ولكي تصل الى النيماتودا وتقتلها ال بد من اختراقها للغشاء المائي المحيط بالنيماتودا

ذات كفاءة عالية في خفض كثافة النيماتودا، اال انه اتضح فيما بعد ان بعض هذه المركبات ذات تأثيرات 

-EDB ،Dبيئية ضارة خاصة في تلويث المياه الجوفية لذلك فقد منع استخدامها مثل غاز مثيل برومايد ، 

D. 

  Non- fumigant Nematicidesالمبيدات غير المدخنة  .2

هي مركبات غير قابلة للتطاير على شكل حبيبات او مستحلبات سائلة يمكن استعمالها رشاً على  

النموات الخضرية للنبات او على سطح التربة وحياناً مع مياه الري ويتم انتشارها مع حركة مياه التربة 

 ويتركز نشاطها حول مناطق الجذور وبالقرب من سطح . 

دخنة بأنها غير سامة للنبات عند التراكيز الموصى بها ولكنها سامة تتميز المبيدات غير الم 

 للثدييات مثل مبيدات الفسفورية العضوية ومبيدات الكارباميتية العضوية.

  Specialized control methods ثالثاً: طرق المكافحة الخاصة

 -تشمل هذه المجموعة العديد من الطرق اهمها:  

 الحرارة -1

ق الفيزيائية الخاصة واكثرها استعماالً في مكافحة النيماتودا بإستخدام بخار الماء على تعد من افضل الطر

نطاق واسع لمعاملة ترب البيوت المحمية والمشاتل لمكافحة النيماتودا وكذلك المسببات المرضية األخرى 

. 

  Soil solarizationالتعقيم الشمسي للتربة  -2

تسخين التربة من الطرق الحديثة نسبياً في خفض كثافة  تعد األستفادة من الطاقة الشمسية في 

 النيماتودا في التربة قبل الزراعة.

                                                                                   Fallowingتبوير األرض  -3

مطار وتستمر تعد من الطرق الناجحة كثيراً في الوطن العربي خاصة تلك التي تنقل باأل

بصيف طويل حار ويقصد بتبوير األرض عدم زراعتها ومنع نمو اي نبات فيها لفترات 



مختلفة وذلك بالحرث المتكرر او استعمال مبيدات الحشائش. وتؤدي عملية التبوير الى خفض 

 -كثافة النيماتودا في التربة عن طريق عاملين هما:

 النباتي.حرمان النيماتودا من الغذاء بغياب العائل  .أ

موت النيماتودا نتيجة الجفاف والحرارة فالحرث المتكرر سيعرض سطح التربة للجفاف والحرارة بفعل  .ب

 الرياح والشمس.

  Time plantingموعد الزراعة  -4

يؤدي تقديم او تأخير موعد الزراعة الى تجنب اإلصابة المبكرة وتقليل الخسائر في بعض الحاالت،  

 فعالية قليلة في خفض كثافة النيماتودا في التربة.اال ان هذه الطريقة ذات 

  Organic matterإضافة المواد العضوية الى التربة  -5

تؤدي اضافة المواد العضوية الى خفض كثافة مجتمع النيماتودا في التربة عن طريق تشجيع   

 نمو األعداء الحيوية للنيماتودا كالفطريات.

  Removal or destruction of infected plantsإزالة او إبادة النباتات المصابة  -6

ينصح فور األنتهاء من جمع الحاصل بإزالة النباتات وقلب التربة وتعريض الجذور الى   

 الهواء والشمس لتجفيفها وذلك لخفض كثافة النيماتودا في التربة.

  Biological controlالمكافحة األحيائية  -7

حة كائن حي اخر، من اهم األعداء الطبيعية للنيماتودا تعرف بأنها استخدام كائن حي في مكاف  

 -هي :

 الفطريات  .أ

توجد في التربة العديد من لفطريات التي تهاجم النيماتودا او تتغذى عليها بطرق مختلفة   

 -وتقسم الفطريات الى ما يلي:

 

 

 فطريات متطفلة  .1



هي متطفالت اجبارية داخلية في التربة تتطفل على النيماتودا عن طريق التصاق جراثيمها اللزجة  

 .Catenariaو  Nematophthora ،Meriaعلى جدار جسم النيماتودا ومن األمثلة عليها 

 فطريات مفترسة .2

ة توجد في التربة بهيئة غزل فطري وتصطاد فريستها من النيماتودا بأعضاء اصطياد خاص  

تتكون على الغزل الفطري وعند اصطياد الفريسة يخترق الغزل الفطري جسم النيماتودا وييتغذى على جميع 

 محتوياتها.

 الفطريات الممرضة .3

هي فطريات موجودة في التربة تستطيع مهاجمة األطوار التكاثرية لنيماتودا الحوصالت   

،  Paecilomyces lilacinusونيماتودا تعقد الجذور كاإلناث والحوصالت والبيوض مثل 

Trichoderma spp.  ،Acremonium butyric  وVerticillium chlamydosporum. 

 البكتيريا -8

شوهدت عدد من من البكتيريا داخل انسجة بعض انواع النيماتودا النباتية ولكن يبدو ان معظمها  

انواع البكتيريا المتخصصة في  من اهم Pasturia penetransبكتيريا رمية وليست طفيلية وتعد بكتيريا 

اصابة بعض انواع نيماتودا تعقد الجذور ونيماتودا الحمضيات وهي اجبارية التطفل ذات سالالت متخصصة 

 وال تتأثر بالمبيدات النيماتودية ومقاومة للجفاف.

 النيماتودا المفترسة -9

وغيرها  Tripylaو  Seinura  ،Mononchusتهاجم بعض النيماتودا وخاصة األجناس   

 تقطع فريستها  Mononchusبعض هذه األنواع ذات تجويف فم واسع وسن كبير مثل الجنس 

 تشل بها فريستها قبل التغذية. Seinuraوبعضها مزود برمح ويفرز سموماً عصبية مثل 

 



 المحاضره الثانيه عشر

 بعض األمراض النيماتودية

  Root knot diseaseمرض تعقد الجذور  .1

 األعراض

يعد وجود العقد الجذرة على جذور النباتات المصابة من اهم األعراض المميزة لهذا   

في منطقة  Giant cellsالمرض وتتميز األعراض التشريحية للجذور بوجود بضع خاليا عمالقة 

األسطوانة الوعائية حول رأس النيماتودا وهي خاليا كبيرة الحجم ذات انوية متعددة تعمل على امداد 

 تودا بالغذاء.النيما

اما األعراض على المجموع الخضري تشمل ضعفاً عاماً في نمو النبات يصاحبه   

اصفرار األوراق كذلك ذبول وقت الظهيرة وتعد مشاهدة العالمات المرضية كوجود اكياس البيض على 

 سطح العقد واإلناث واليرقات داخل الجذور من ضروريات عملية التشخيص.

  Root knot nematodeتعقد الجذور نيماتودا المسبب : 

Meloidogyne spp 

تعد اهم اجناس النيماتودا على األطالق واهم المسببات المرضية اقتصادياً في العالم وذلك   

 -لألسباب التالية:

 انتشارها الواسع في العالم. .1

 مداها العائلي الواسع. .2

 المركبة.تتداخل مع المسببات المرضية األخرى مسببة األمراض  .3

 قدرتها على كسر مقاومة النبات للمسببات المرضية األخرى. .4

 اضعاف النباتات وتهيئتها لإلصابة بأحياء ثانوية غير قادرة على احداث اإلصابة لوحدها. .5

 تتخذ األناث الناضجة شكالً كمثرياً بينما تحتفظ اليرقات والذكور بشكلها الدودي.  

هي األكثر شيوعاً في  M. javanica  ،M. ancognita  ،M. hapla  ،M. arenariaتعد األنواع 

 األراضي الزراعية.



تضع األناث الناضجة البيض في اكياس جيالتينية يبرز عادة على سطح الجذور ويتطور   

الجنين الجنين داخل البيضة ويتكون الطور اليرقي األول يحدث له انسالخ داخل البيضة فيتكون الطور 

يفقس البيض عند توفر الحرارة والرطوبة المناسبتين يخرج الطور اليرقي الثاني وهو الطور اليرقي الثاني 

اليرقي الضار والقادر على احداث األصابة ويخترق جذيرات النبات العائل عند القمة النامية للجذر عادة 

رأسها تستمد غذاءها ويتحرك خالل طبقة القشرة ويستقر، وتبدأ اليرقة في استحثاث بضع خاليا عمالقة حول 

من هذه الخاليا، في هذه المرحلة يبدأ تكوين العقد الجذرية وتستمر اليرقات في التغذية وتتطور الى األطوار 

 الالحقة حتى تصل الى األنثى البالغة.

 Slow decline diseaseمرض التدهور البطيء في الحمضيات  .2

ألشجار المصابة ضعيفة هو من اخطر امراض الحمضيات واشدها تأثيراً تظهر ا 

النمو صغيرة الحجم األوراق مصفرة تسقط مبكراً كما ان األغصان العلوية تموت وتجف 

ابتداًء من اطرافها العلوية وتصبح األغصان عارية تماماً من األوراق وينعكس كل ذلك على 

بة كمية الثمار المنتجة ونوعيتها، ال يظهر على الجذور اعراض واضحة في بداية اإلصا

ماعدا التصاق حبيبات التربة بكتل البيض الجالتينية اما عند اشتداد اإلصابة تظهر الجذور 

متقرحة ذات لو بني داكن يزداد مع تقدم اإلصابة  وقد تنفصل منطقة القشرة بسهولة عن 

 منطقة األسطوانة الوعائية.

 Citrus nematodeنيماتودا الحمضيات  -المسبب:

 Tylenchulus semipenetrans  

يفقس البيض الى الطور اليرقي الثاني وتنسلخ ذكور الطور اليرقي الثاني ثالثة انسالخات 

ايضاً اما اناث الطور  ( ايام دون تغذية. كما ان الذكور الكاملة ال تتغذى10-7متتالية خالل )

جسمها وتبدأ  اليرقي الثاني فتبدأ اإلصابة بإختراق الطبقة الخارجية لقشرة الجذور بمقدمة

بالتغذية على خاليا هذه الطبقة تنسلخ هذه اليرقات ثالث انسالخات   متتالية بينها فترات 

قصيرة للتغذية حتى تصل الى طور اإلناث حديثة العمر. وفي خالل فترة التطور الى األنثى 

في تلك الناضجة الكاملة تستطيل مقدمة األنثى وتخترق منطقة القشرة الى مناطق اكثر عمقاً 

األنسجة وتحدث فجوة صغيرة حول رأسها ثم تبدأ التغذية بتكوين بضع خاليا مغذية حول 

منطقة الرأس وفي الوقت نفسه ينتفخ الجزء الخلفي لألنثى خارج الجذر الى الشكل الليموني 

تقريباً. يتم التكاثر بكرياً وتضع األنثى الناضجة البيض في كتل جالتينية تغطي تقريباً جميع 

درجة مئوي  25اسابيع عند حرارة  8-5اجزاء األنثى خارج الجذر، تستغرق دورة الحياة 

 مع توفر الظروف المالئمة.

  Wheat seed gall diseaseمرض ثأليل الحنطة  .3



 األعراض 

تبدأ اإلصابة عندما تهاجم يرقات الطور الثاني بادرات الحنطة الصغيرة إذ تتطفل هذه   

اليرقات في البداية خارجياً على األوراق بالقرب من قممها النامية، فتسبب لها تقزماً والتفافاً وتجعداً. وبمجرد 

رة حياتها ونتيجة إلصابة تكوين السنابل فأن اليرقات تخترقها وتستقر في مبايض األزهار، حيث تكمل دو

صغيرة سوداء اللون مجعدة بدالً من الحبوب الطبيعية. تظهرالسنابل  (Seed gall)السنابل تتكون عقد بذرية 

المصابة اقصر من السليمة كما تتباعد عصفات األزهار  المصابة الى الخارج مما يهل تكون العقد البذرية 

انتشاره عن طريق البذور المصابة التي تختلط مع البذور  بداخلها. مما يزيد من خطورة المرض سهولة

السليمة عند الحصاد وكذلك قدرة النيماتودا على السكون داخل العقد البذرية لفترات طويلة تصل ألكثر من 

إلحداث مرض لفحة  Clavibacter triticiعاماً في المخازن. كما انها تعد ناقلة ومتعاونة مع البكتيريا  30

 على الحنطة. (Tundu)السنابل 

 .Nematode seed gallنيماتودا ثأليل الحنطة  -المسبب:

Anguina tritici    

تبدأ دورة المرض بمهاجمة يرقات الطور الثاني لألوراق والسنابل ويتم التطور الكامل   

تضع اإلناث لليرقات الى الطور الكامل داخل مبايض األزهار التي تتحول في هذه المرحلة الى عقد بذرية و

اآلالف من البيض داخل العقدة ومن ثم يفقس الى الطور اليرقي الثاني التي تدخل في سكون تام الى موسم 

الزراعة حيث تخرج هذه اليرقات من العقد في التربة الرطبة ومن ثم تبدأ األصابة مرة اخرى تستغرق دورة 

يرقة تعد العقد البذرية بما تحويه من  30000والي الحياة موسماً كامالً تحوي العقدة البذرية الواحدة على ح

 اطوار نيماتودية مقاومة للجفاف.

  Stem and bulb rot diseaseمرض تعفن السوق واألبصال  .4

تظهر األعراض على البرسيم المصاب بنيماتودا السوق واألبصال على شكل انتفاخ وتشوه   

النبات متقزماً ومشوهاً وتحدث تشوهات على في الساق، إذ يتضخم الساق وتقصر السالميات ويصبح 

األوراق مثل التعقد والتجعد واأللتفاف وتصبح األوراق سهلة الذبول في الحقل، اما على األبصال فتكون 

النباتات المصابة مصفرة اللون متقزمة واألوراق ملتفة وجافة وتصبح البصلة نفسها متشققة ومشوهة 

هولة، وقد تنتقل النيماتودا من األبصال المصابة الى النورات فتؤثر األنسجة تنفصل عن بعضها البعض بس

 على عدد األزهار وكذلك تؤخر من نضجها.

 Stem and bulb nematodeنيماتودا السوق واألبصال   -المسبب:



Ditylenchus dipsaci   

النباتية المصابة )السيقان توجد النيماتودا في حالة سكون في مرحلة الطور اليرقي الرابع داخل األجزاء      

واألبصال( الساقطة على سطح التربة او داخل التربة وهذه اليرقات مقاومة لظروف الجفاف والتجمد عدة 

سنوات وعند مالئمة الظروف في موسم الزراعة التالي تصبح هذه األطوار نشطة وتخترق انسجة العائل 

اإلنسالخ األخير ليتكون الطور البالغ من الذكور واإلناث، مباشرة او من خالل الثغور وتتطفل داخلياً وتنسلخ 

( بيضة داخل األنسجة المصابة، يفقس البيض الى الطور اليرقي الثاني 500-200تضع األناث البيض )

والذي سرعان ما ينسلخ الى الطور اليرقي الثالث ثم الرابع الذي يبدأ اإلصابة مرة اخرى. غالباً يتم التكاثر 

 اسابيع في الظروف المالئمة. 3تغرق دورة الحياة جنسياً. تس

  White tip diseaseمرض القمة البيضاء  .5

  -األعراض: 

تتمثل األعراض بتلون األطراف العليا لألوراق فتصبح مصفرة الى بيضاء اللون. كما تتقزم   

 هار العقيمة.وتبدو النورات صغيرة تحتوي على عدد كبير من األز Flage leavesوتلتف اوراق العلم 

  Bud and leaf nematodesنيماتودا البراعم واألوراق  -المسبب:

Aphelenchoides besseyi 

في حبوب الرز المصابة، عادة في الطور  Aphelenchoides besseyiتسكن النيماتودا   

اليرقي الرابع المقاوم للجفاف، وتتحرر النيماتودا من الحبوب عند الزراعة وتهاجم البادرات الصغيرة 

وتخترق األنسجة في اغماد األوراق وكذلك في انسجة األزهار. تتغذى في البداية كطفيليات اخارجية على 

 8داخل انسجة األوراق واألزهار المصابة، تستغرق دورة الحياة  سطوح األنسجة المصابة وتضع البيض

درجة مئوي. تسكن النيماتودا عند الحصاد إما داخل الحبوب او في داخل قشور  23ايام عند درجة حرارة 

 و اغلفة الحبوب. 

 



  المحاضره الثالثه عشر  

 األعراض المرضيه

إن أصابة النباتات بالنيماتودا تؤدي الى ظهور أعراض ظاهريه على أجزاء المجموع الخضري        

 -والجذري . ويمكن تقسيم األعراض المرضيه الظاهريه المتسببه عن النيماتودا الى قسمين رئيسيين :

   Morphological symptomsاألعراض الظاهريه  -1

  Histological symptomsاألعراض التشريحيه  -2

 

 أألعراض الظاهريه

 

يمكن مشاهدة هذه األعراض بالعين المجرده على المجموع الخضري أو المجموع الجذري مثل التعقد       

 -والذبول والتقرح والتقزم الخ .... ويمكن تقسيم هذه األعراض الى مايلي :

 

 -األعراض على المجموع الخضري : -أوال: 

تتكون هذه األعراض نتيجة تغذية النيماتودا مباشرة على أجزاء من المجموع الخضري مسببه لها       

 -أصابات ومن هذه األعراض مايلي :

  Dead or Devitalized budsموت الفمم الناميه والبراعم الزهريه والطرفيه  -1

تؤدي االصابه بالنيماتودا الى تساقط البراعم الزهريه والطرفيه وموت القمم الناميه للنباتات .كما     

على نباتات   Aphelenchoides  besseyi  في حالة األصابه بنيماتودا البراعم واألوراق

 الفراوله.

   Curling & twisting of leaves & stemsتجعد والتواء األوراق والسيقان  -2

تظهر األعراض نتيجة تغذية النيماتودا على أألجزاء الطرفيه والقمم الناميه مسببه تجعد والتواء     

  Anguina  triticiاألوراق الناتجه من نمو هذه األجزاء المصابه كما في نيماتودا ثآليل الحنطه 

 على نباتات الحنطه والشعير .

   Seed gallsعقد بذريه )ثآليل(  -3

حيث تتكون عقد بذريه   A. triticiيجة أصابة نباتات الحنطه والشعير بنيماتودا ثآليل تحدث نت      

في مكان بعض الحبوب الطبيعيه في السنابل وتكون داكنة اللون محتويه على الطور اليرقي الثاني 

. 

   Leaf galls & Leaf malformationعقد ورقيه وتشوه األوراق  -4

مثل التعقد والتجعد وااللتفاف وهذه تسببها أنواع من نيماتودا تحدث تشوهات في األوراق       

Anguina  spp. . على النجيليات 

 Spots & Changes color of stem & leavesتبقع وتغير لون الساق واألوراق  -5

تظهر هذه األعراض نتيجة تغذية بعض أنواع النيماتودا على االنسجه الداخليه للساق واألوراق       

موت هذه األنسجه وتغير لونها وأصفرار األوراق وسقوطها . كما في مرض القمه البيضاء مسببه 

أو ظهور بقع صفراء على أوراق نبات    A. besseyiفي الرز المتسبب عن األصابه بالنيماتودا 

 .  Ditylenchus  dipsaciالنرجس نتيجة األصابه بنيماتودا  االبصال 

 

 

 -جموع الجذري :األعراض على الم -ثانيا:   



وهي األعراض التي تظهر على الجذور نتيجه الصابة الجذور نفسها بسبب تغذية النيماتودا                 

عليها وهذه األعراض غير متخصصه ويصعب تشخيصها وتمييزها في بعض االحيان عن تلك التي تسببها 

 -ألعراض مايلي :مسببات الجذور االخرى أو عوامل التربه المختلفه . ومن هذه ا

   Root lessionsتقرحات الجذور  -1

التقرح عباره عن موت موضعي للنسيج المصاب وغالبا ما تتلون الخاليا بلون داكن وهذه      

التقرحات تحدث في نسيج القشره وقد تمتد الى االسطوانه الوعائيه . ويختلف شدة التقرح بأختالف 

 -على نوعين هما :النيماتودا المسببه له وتكون التقرحات 

تقرحات سطحيه موضعيه وهذه ناتجه عن األصابه ببعض أنواع النيماتودا الخنجريه  -أ

Xiphinema  spp.    وبعض أنواع النيماتودا الحلقيهMacroposthonia  spp.   . 

تقرحات شامله وهذه تحدث في منطقة القشره وتسببها بعض أنواع النيماتودا المتجوله مثل  -ب

. كما   Radopholus  similisوالنيماتودا الحفاره   .Pratylenchus  sppنيماتودا التقرح 

 .Ditylenchus  sppتوجد تقرحات مشابهه تسببها بعض أنواع من نيماتودا السوق واألبصال 

 لالبصال والدرنات . عند أصابتها

    Excessive root branchingزيادة التفرع الجذري  -2

يحدث عندما تتغذى بعض أنواع النيماتودا على أنسجة الجذر مثل نيماتودا التقرح       

Pratylenchus  spp.   ونيماتودا تعقد الجذور الكاذبNacobbus  spp.    ونيماتودا تعقد

على الجذور الحديثه مما يؤدي الى ظهور فروع جذريه صغيره   ,.Meloidogyne  spp الجذور  

 وكثيفه في أعلى منطقة األصابه مباشرة وهذه تسمى بالجذور الشعريه .

  Root rottingتعفن الجذور  -3

يحدث نتيجة تحلل في نسيج النبات بسبب األصابه المباشره ببعض أنواع النيماتودا حيث       

لبكتينيه بين جدر الخاليا مما يحولها الى كتله أسفنجيه رخوه كما في تفرزأنزيمات تحلل الماده ا

التي تسبب مرض العفن الجاف على درنات البطاطا . وقد   Ditylenchus  destructorنيماتودا 

يزداد التعفن بفعل بعض أحياء التربه االخرى كالفطريات والبكتريا المترممه عل االنسجه المصابه 

. 

   Stubby rootsتقصف الجذور  -4

تظهر االعراض نتيجة حدوث ضرر خلوي واضح في الخليه نفسها ناتج عن تغذية بعض          

أنواع النيماتودا على أطراف الجذور مسببه توقفا في نمو تلك االطراف وبالتالي تقزم الجذر وبذلك 

الجذور  تتكون جذور جانبيه جديده وكذلك تصاب  وتتقزم وهذا ينتج عنه أعراض تسمى تقصف

 .  .Paratrichodorus  sppأو    .Trichodorus  sppوهذه تحدثه أنواع من نيماتودا 

  Change of root colorتغير لون الجذور  -5

خارجيه          ماتودا على الخاليا ال يه لبعض أنواع الني يه السطططططططح غذ هذه أألعراض عن الت جه  نات

لف وموت خاليا البشططره ويتغير لونها لالصططفر أو للجذورمثل خاليا القشططره والبشططره وينتج عن ذلك ت

أو  .Xiphinema sppأو   .Helicotylenchus sppالبني كما في األصططططططابه بالنيماتودا الحلزونيه 

 .  Tylenchulus  semipenetransنيماتوداالحمضيات 

 

 Root- gallsتعقد الجذور  -6

تظهر على الجذور المصابه أشكال مختلفه من العقد الجذريه نتيجة الصابتها بأنواع مختلفه        

ويختلف شكل وموقع هذه العقد بأختالف نوع   .Meloidogyne  sppمن نيماتودا تعقد الجذور 

(. وهذه العقد تحدث في أماكن تغذية النيماتودا بشكل أنتفاخات أو أورام أو 1النيماتودا  شكل )



ضخمات غير طبيعيه . وهي ناتجه عن زياده غير طبيعيه في أنقسام الخاليا في منطقة األصابه ت

تؤدي الى زياده في حجم النسيج النباتي وكذلك حجم الخاليا . كما في األصابه بنيماتودا تعقد الجذور 

Meloidogyne  spp.   حيث تكون العقد خشنة الملمس مختلفة الحجم حسب نوع النيماتودا 

  Xiphinema( . أو األصابه بالنيماتودا الخنجريه  1وتختلف عن العقد البكتريه النافعه جدول ) 

spp.   حيت تحدث أنتفاخات طرفيه مصحوبه بأنحناء في القمه للجذر . او األصابه بالنيماتودا

حيث تكون عقد بالقرب من أو في أطراف جذور   Hemicycliophora  arenariaالغمديه 

 ات .الحمضي

 

 ( : الفرق بين العقد البكتريه النافعه والعقد النيماتوديه الممرضه1جدول )

 العقد النيماتوديه العقد البكتريه 

صغيرة الحجم شبه مستديرة الشكل  -1

 وذات ملمس أسفنجي 

أكبر حجماً وعادة ال تأخذ شكل  -1

 االستداره الكامله وخشنة الملمس 

تتصل بالجذر من جانب واحد فتبدو  -2

 كما لو كانت طرفيه معلقه 

تبدو كجزء متورم من نسيج الجذر -2

 نفسه  

 من مختلف الجوانب                 

 اليمكن فصلها عن الجذر النه جزء من  -3 سهلة االنفصال عن الجذر    -3

 نسيج الجذر       

عند الضغط عليها يخرج منها صبغه  -4

 ذات لون وردي يميل للبنفسجي   

 تأخذ لون الجذرعادة وقد تتحول الى  -4

 اللون البني عند تقدم األصابه    

 

            

 أألعراض التشريحيه  

ت داخليا عباره عن تأثيرات تشريحيه ناتجه عن طريق التغذيه المستمره للنيماتودا المتطفله على النبا      

أو شبه الداخليه عل أنسجة الجذر الداخليه مكونه خاليا في منطقة األسطوانه الوعائيه أو في منطقة القشره 

تزود النيماتودا بالغذاء الالزم لها . وهذه   Transfer cellsحول رأس النيماتودا تعرف بالخاليا المغذيه 

ب من الجذر للتعرف على نوع الخاليا المتكونه الخاليا اليمكن مشاهدتها اال بعد تشريح الجزء المصا

وتختلف هذه الخاليا في طريقة تكوينها وشكلها وموقعها في أنسجة الجذر بأختالف جنس النيماتودا والعائل 

 نفسه .

 -ومن هذه التراكيب الخلويه مايلي :

   Giant cellsالخاليا العمالقه  -1

وهي خاليا كبيرة الحجم ذات أنويه متعدده وكبيرة الحجم نسبيا تسببها نيماتودا تعقد الجذور        

Meloidogyne  spp.  ويعود تكوينها بصوره رئيسيه الى أستمرار عملية تغذية النيماتودا حيث

هذه الخاليا  خاليا في منطقة االسطوانه الوعائيه حول رأس النيماتودا . وتتميز 6-3تتكون بعدد من 

 بسايتوبالزم حبيبي يشمل كامل الخليه .

   Nurse cellsالخاليا المغذيه  -2



تتكون هذه الخاليا في منطقة القشره حول رأس النيماتودا وهذه الخاليا المغذيه تحتفظ بشكلها        

دا وحجمها الطبيعي مع زياده في سمك الجدر وكثافة السايتوبالزم وهي ناتجه عن تغذية نيماتو

 .  Tylenchulus  semipenetransالحمضيات 

  Syncytiaاألندماجات الخلويه  -3

وهي تشبه الخاليا العمالقه في حجمها وتعدد أنويتها ولكنها تختلف عنها من حيث طريقة         

ونيماتودا   .Globodera  sppو   .Heterodera  sppتكوينها وهي تسببها نيماتودا الحوصالت 

.   Rotylenchulus  reniformisوالنيماتودا الكلويه  .Nacobbus  sppلكاذب تعقد الجذور ا

ويرجع تعدد االنويه في هذه الحاله الى وجود أنوية الخاليا السابقه والمكونه لالندماج الخلوي وهي 

 تختلف حسب نوع النيماتودا المسببه لها .

 



 المحاضره الرابعه عشر

 Sampling methods طرق جمع العينات 

توجد عدة طرق لجمع العينات من التربه ، تختلف بأختالف الهدف من جمع العينه )تشخيص،       

مسح عام ، تجارب ، خدمات أرشاديه ( وحالة الحقل ) بور ، بستان ، مزروع بمحاصيل حقليه ، 

نيماتودا . ومهما أختلفت طرق مزروع بحاصيل خضر ،مزروع بمحاصيل حوليه ( وكذلك نوع ال

الجمع للعينات يجب أن تكون العينه المأخوذه ممثله تماما لكثافة النيماتودا في الحقل أثناء فترة 

 الجمع.

 

 أدوات أخذ العينات

سم 2.5سم وقطر 30تستخدم عدة أدوات لجمع العينات أهمها أسطوانة جمع العينات تكون بطول     

مفتوحه من جانب واحد يعلوها مقبض يدوي ، طرفها االسفل دائري حاد لتسهيل أختراقها التربه ، 

مرات في منطقة أخذ العينات وبطريقه  10 -5تؤخذ عينه مركبه بأدخال االسطوانه في التربه 

لجمع العينات من التربه . كذلك من أدوات أخذ العينات    Augarمنتظمه . كما تستخدم المجرفه 

أكياس بالستيكيه شفافه )أكياس بولي أثلين ( لوضع نموذج العينه ، وبطاقات لتثبيت المعلومات 

العينه ، المتعلقه بالعينه ) أسم الباحث ، أسم المنطقه ، أسم المحصول ، تاريخ الجمع ، وقت أخذ 

 طبيعة تربة الحقل ... الخ ( . وحافظه حقليه مبرده لوضع العينات فيها لكي يتم نقلها للمختبر .

 

 المتطلبات العامه ألخذ عينات من التربه

 -هنالك عدة متطلبات يجب مراعاتها عند أخذ العينات من التربه يمكن أجمالها بما يلي :    

 التربه مناسبه مع تجنب المناطق الغدقه والجافه جدا .تؤخذ العينه عندما تكون رطوبة  -1

 تجنب المناطق الصلبه أو الموبوءه بالحشائش وأطراف الحقل . -2

عند أخذ العينات من النباتات لغرض التشخيص فيجب تجنب النباتات الميته والبقع شديدة  -3

حول النباتات  األصابه جدا ،  أذ تؤخذ العينات من حواف هذه البقع ، ويفضل أخذ عينات من

 السليمه ألجل المقارنه .

في حالة تربة الحقل غير متجانسه مثال تكون طينيه في جزء من الحقل ورمليه في الجزء اآلخر  -4

 ، تؤخذ عينات مستقله من كل نوع من التربه .

يقسم الحقل الى أقسام متساويه أذا كان متماثال ، حيث تؤخذ عينات من كل قسم وبعمق حوالي  -5

. هذا النمط فعال للحقول البور والحقول   Zig-zagسم وبطريقه منتظمه متعاقبه  30 – 15

 المزروعه بمحاصيل حقليه أو مزروعه في خطوط أو مزروعه بمحاصيل حوليه .

أما أخذ العينات من التربه المزروعه باألشجار والشجيرات ، أذ تؤخذ العينات في أي وقت ،  -6

مو والتربه بحاله جيده ، لذا تؤخذ العينات من على مماس بشرط أن تكون النباتات في حاله ن

محيط دائره نصف قطرها حوالي نصف متر من جذع الشجره أو الشجيره وبعمق منطقة 

 .  zig – zagالجذور الشعريه وبنظام متعاقب بطريقة 

 يجب أن تحتوي العينه على جزء من الجذور . -7

ي كيس بالستيكي ويدون عليه جميع المعلومات عند أخذ العينات تخلط كل عينه مركبه وتوضع ف -8

 الضروريه . 

درجه مئويه . لذلك يجب  30يجب أن التتعرض العينات للشمس مباشرة أو الحراره ألكثر من  -9

 وضعها في صناديق مبرده وعازله للحراره وتنقل مباشرة للمختبر .



ين.وفي حالة تعذر يفضل أستخالص النيماتودا من العينات خالل فتره التتجاوز اليوم-10

م البقاء النيماتودا حيه  فسيولوجيا 15-10االسخالص يجب أن تحفظ العينات على درجة حراره 

 أسابيع  3 -2وبتعذر وجود براد فتحفظ في درجة حرارة الغرفه مده ال تزيد عن 

 جمع العينات من النبات

قسام حسب مساحة الحقل وتؤخذ يتم جمع العينات من النباتات بعد أن يقسم الحقل الى عدة أ      

عينه كل على حده .وتؤخذ العينات من جذور النباتات الضعيفه  30 -10العينات من كل قسم بمعدل 

والتي يبدو عليها أعراض أألصابه وال تجمع جذور النباتات الميته ، لذا فأن العمق الذي تؤخذ منه 

ة الجذور الرفيعه والشعريه . وبصفه العينه يجب أن يتناسب مع وجود جذور هذه النباتات وخاص

سم على األقل .  30 -20عامه فأن العينات تؤخذ في هذه الحاله من الطبقه السطحيه للتربه وبعمق 

سم ثم تؤخذ العينات ) يجب  70 -40أما في حالة األشجار والشجيرات فتحفر التربه أوال الى عمق 

من الرطوبه (. وفي بعض األحيان يفضل أقتالع  أن تكون التربه عند أخذ العينات تحتوي على نسبه

النبات بأكمله بواسطة المسحاه ) الكرك( وينزع النبات بالقوه حتى التتمزق الجذور الشعريه الرفيعه 

وقد يقتضي األمر جمع عينات من أجزاء نباتيه أخرى مثل السيقان واألوراق واألبصال والدرنات 

قارن هذه األنسجه مع األنسجه للنبات السليم .وبعد ذلك والبذور التي تظهر أعراض األصابه وت

توضع العينات في أكياس بالستيكيه وترطب بالماء لحين نقلها للمختبر . ويجب أن تدون البيانات 

 الخاصه بالعينه على الكيس البالستيكي وتحفظ في صناديق مبرده .

 

 وقت أخذ العينه

يختلف وقت أخذ العينه بأختالف المحصول ومرحلة نموه والهدف من أخذ العينه )لغرض التنبؤ      

أو التشخيص ( ، عينات التنبؤ تؤخذ بوقت مبكر في بداية الموسم أو قبل الزراعه أو نهاية موسم 

ل موسم النمو المحصول السابق لتقدير كثافة النيماتودا . معظم أنواع النيماتودا تزداد كثافتها خال

وتنخفض في فصل الجفاف السيما في المحاصيل الحوليه . أما العينات لغرض التشخيص فيجب 

أن تجمع بشكل مثالي في منتصف الموسم أو نهاية موسم النمو للمحصول . أما النباتات المعمره  

 فتجمع العينات أثناء فترة نشاط النيماتودا في مواسم تساقط األمطار والربيع .

 

 هيئة العينه ألستخالص النيماتودات

تجمع عينات الحقل الواحد وتخلط جيدا للحصول على عينه مركبه يتم التقاط األحجار والجذور       

غم وتستخلص  500 – 200ملم ، يؤخذ حجم معين من التربه  2 -1وبقايا النبات منها وتنخل بمنخل 

نوع وبايولوجية وطبيعة تطفل النيماتودا والعائل  منها النيماتودا وفق الطريقه المناسبه وتعتمد على

النباتي وطبيعة وقوام التربه ووقت أخذ العينه والهدف من األستخالص ومدى توفر األدوات 

 واألجهزه الخاصه وكذلك الوقت الالزم لألستخالص .

يه جاري أما عينات الجذور فتحضر بأزالة التربه الملتصقه بها أذ تغسل بلطف تحت ماء حنف      

سم وتستخلص النيماتودا والبيوض وفق الطريقه المناسبه  2 -1وتقطع قطع صغيره بطول 

 لألستخالص .

 

 طرق أستخالص النيماتودا من التربه والنبات

 



 طرق إستخالص النيماتودا من التربه -أوال:

تها وقدرتها على تستخلص النيماتودا من التربه بعدة طرق تتفاوت فيما بينها من حيث كفاء          

 -األستخالص .ومن هذه الطرق مايلي :

  Baermann  funnelطريقة قمع بيرمان   -1

تفيد هذه الطريقه في أستخالص النيماتودا النشطه من عينات التربه الصغيره وكذلك في        

أستخالص النيماتودا الداخليه المتحركه من أجزاء الجذور الموجوده في عينة التربه . وهي 

طريقه سهلة التطبيق وال تحتاج الى أجهزه ومعدات خاصه  . وكذلك تتيح فحص عينات عديده 

 واحد . في وقت

 -عيوبها :

 النيماتودا الكبيرة الحجم والبطيئة الحركه ال تستخلص بصوره جيده . -1

 قد ال يتم األستخالص جيدا أذا كانت كمية الطين في العينه كبيره . -2

تباين نسبة النيماتودا المستخلصه بسبب الحراره بالنسبه للعينات التي تستخلص بأوقات  -3

 ءات .مختلفه مما يؤدي الى تباين القرا
 -األدوات والمواد الالزمه :

 قمع زجاجي . -1

 سم يدخل فيه باحكام نهاية ساق القمع الزجاجي .5أنبوب مطاط بطول  -2

 قطعة قماش شاش ذات ثقوب صغيره )قماش ململ (. -3

 ملقط ماسكه حجم صغير. -4

 هو عدد الثقوب في األنج المربع(. Meshمش . ) 50منخل حجم صغير  -5

 و بالستيكي  .زجاجة ساعه أو طبق زجاجي أ -6
 طريقة العمل:

يمأل القمع بالماء حتى منتصفه مع ضرورة تفريغه من الهواء وذلك بفتح الماسكه والسماح لقليل  -1

 ( . 2من الماء بالتسرب للخارج   شكل ) 

مش  50غم في قطعة قماش شاش وتوضع بهدوء في المنخل الصغير  50توضع العينه الترابيه  -2

يصبح الماء مالمس لقطعة القماش من جزءها السفلي ,حيث تتحرك الموجود داخل القمع بحيث 

 النيماتودا في التربه الرطبه لتسقط في الماء وتتجمع في الجزء االسفل من األنبوبه .

مل من معلق  5 -3ساعه ترفع قطعة القماش والعينه الترابيه وتسحب  48 -24بعد مرور  -3

قمع وذلك بفتح الماسكه الى زجاجة ساعه أو طبق النيماتودا المتمركزه في الجزء االسفل من ال

زجاجي وبعد ذلك يتم فحص وتقدير كثافة النيماتودا الحيه بأستخدام شريحة عد النيماتودا تحت 

  مجهر التشريح .

تعتبرهذه الطريقه من أبسط الطرق في أستخالص النيماتودا لكنها تتطلب كثرة تكرار عملية                  

 خالل المناخل .التصفيه من 

 مميزاتها :  

 جيده إلستخالص نيماتودا التربه الكبيرة الحجم والبطيئة الحركه . -1

 طريقه كفوءه إلستخالص جميع أنواع النيماتودا . -2

 من التربه .  Cystمالئمه إلستخالص الحوصالت  -3

 مالئمه إلستخالص النيماتودا من العينات الغدقه . -4
 عيوبها :

 قد تتعرض النيماتودا للضرر.  -1

 كفاءتها في اإلستخالص ليست عاليه . -2

 يمكن أن تبقى النيماتودا في عينة التربه مالم تمزج التربه جيدا بالماء  . -3

 تحتاج الى مناخل ذات فتحات بأحجام مختلفه . -4



التي تستخدم لغرض ترسيب عالق   Separanتتطلب بعض المواد الخاصه مثل السيبارين  -5

 وبقاء النيماتودا عالقه في المحلول . التربه

 

 المواد واألدوات الآلزمه :

 مل  . 100لتر و  5و  3بيكرات بالستك او زجاج سعة  -1

 350،  150،  50ميكرون ) 45،  100،   350سم وسعة الثقوب 20مجموعة مناخل قطرها  -2

 مش  على التوالي ( .

 ملعقه معدنيه أو أداة تقليب . -3

 قنينة غسيل  -4
 

 : العملطريقة 

 غم . 300- 200تخلط عينة التربه خلطا جيدا ويؤخذ منها  -1

مل ويصب عليها كميه من الماء حتى  3000تضع العينه في بيكر زجاجي أو بالستيكي سعة  -2

يصل الحجم ثالثة أرباع األناء تقريبا ثم تقليب جيدا حتى تتفتت كتلة التربه المتماسكه بواسطة أداة 

ثانيه حتى  30 -20ربه في الوعاء معلق متجانس ثم تترك العينه لمدة التقليب ويصبح الماء والت

 ( . 3تترسب حبيبات التربه الثقيله  شكل ) 

مش الى بيكر آخر نظيف .ثم  50يمرر المعلق عدا حبيبات التربه المترسبه من خالل المنخل  -3

 تغسل المحتويات فوق المنخل بتيار خفيف من الماء قبل رفعه من فوق الوعاء .

ثانيه ثم يمرر العالق من خالل المنخل   30يتم تغليب محتويات الوعاء االخير جيدا ويترك  لمدة  -4

مش الى وعاء آخر نظيف . ثم تغسل المحتويات فوق المناخل بتيار خفيف من الماء قبل  150

 رفعه من فوق الوعاء .

بواسطة تيار خفيف مل 100مش الى بيكر زجاجي أو بالستيكي سعة  150تنقل محتويات المنخل  -5

من الماء يسلط من خلف المنخل بواسطة قنينة الغسيل لغرض فحص النيماتودا الكبيرة الحجم مثل 

Xiphinema , Longidorus , Trichodorus   ونيماتودا الحوصالت وأناث ديدان

 تعقدالجذور. 

ثانيه ثم يمرر  30مش جيدا وتترك لمدة  150تخلط مجتويات الوعاء الذي مرر من خالل المنخل  -6

 مش الى حوض الغسيل . 350العالق من خالل المنخل 

مل بواسطة  100مش الى بيكر بالستيكي او زجاجي سعة  350تنقل المواد المتجمعه على المنخل  -7

تيار خفيف من الماء يسلط من خلف المنخل تماما بواسطة قنينة الغسيل بحيث يكون المنخل بزاويه 

 كي او الزجاجي . حاده فوق الوعاء البالستي

اذا كانت المحتويات التي جمعتها في الخطوه السابقه رائقه فيمكن اضافة قطره الى قطرتين من مادة 

السيبارين لغرض ترسيب دقائق التربه وبقاء عالق النيماتودا خالي من دقائق التربه وبعد ذلك ينقل العالق 

مل في زجاجة ساعه لغرض الفحص تحت  5الى  1مل ومن ثم يؤخذ  100الى بيكر زجاجي نظيف سعة 

 مجهر التشريح .



 المحاضره الخامسه عشر

 طريقة الجمع بين قمع بيرمان والمناخل :-3

تفيد هذه الطريقه في الحصول على عالق نيماتودا خالي من الشوائب وتتلخص بأستخدام اجزاء الجذور       

او العالق الغير نقي الذي تم الحصول عليه من طريقة المناخل ثم استخالص النيماتودا بطريقة قمع بيرمان 

 . 

 

     Centrifuge – flatation methodطريقة الطرد المركزي مع الطفو -4

تعتبر هذه الطريقه من الطرق الشائعه االستعمال في مختبرات النيماتودا الستخالص معظم انواع             

النيماتودا في التربه . ولكن من عيوبها انها تسبب تلف لكثير من النيماتودا المستخلصه وبذلك التستعمل هذه 

 النيماتودا كلقاح في التجارب العلميه . 

      المواد واالدوات الالزمه : 

غرام من السكر في كميه كافيه من الماء ويكمل الحجم الى لتر  454محلول سكري يحضر بأذابة  -1

 من الماء .

 غرام . 420جهاز طرد مركزي ذو رأس افقي وبقوة طرد  -2

 مل او اكثر . 50انابيب طرد المركزي تتسع لمعلق بحجم  -3

 ز لخلط العينات في االنابيب .خالط ميكانيكي او خالط بأالهتزا -4

 مش . 350مناخل ذو سعة  -5

 مل . 1000،  150،  100بيكرات زجاجيه سعة  -6

 

 طريقة العمل :

          

لتر ثم  1غم وتوضع في وعاء زجاجي سعته  100تخلط عينة التربه ويؤخذ منها كميه بحجم  -1

 . مل 600يضاف اليها كميه كافيه من الماء بحيث يصبح الحجم النهائي 

ثانيه وتترك مدة دقيقه واحده لتترسب . بحيث أن التزيد فترة  20تحرك المحتويات جيدا مدة  -2

 .  Criconemellaثانيه في حالة النيماتودا  30 -20الترسيب 

مش . مع مراعات ان  350مش بعد وضعه فوق المنخل  50يمرر المعلق من خالل المنخل  -3

درجه( . وذلك لتقليل فرصة مرور  40 – 30ائله ) المناخل تمسك دائما اثناء الصب بزاويه م

 النيماتودا الصغيرة الحجم . 

مش بواسطة تيار خفيف من  350مش وهو ما يزال فوق المنخل  50تغسل محتويات المنخل  -4

الماء مع مالحظة تجنب الغسل الكثير النه يسبب مرور النيماتودا الصغيرة الحجم عبر كال 

 المنخلين .

مش نقال كميا بواسطة تيار خفيف من الماء يسلط من خلف المنخل  350المنخل تنقل محتويات  -5

 مل . 150الى وعاء زجاجي سعة 

يوزع المعلق المتحصل عليه في الخطوه السابقه على انابيب الطرد المركزي ثم توضع في جهاز  -6

 الطرد المركزي مع التأكد من توازن االنابيب في الجهاز. 

 دقائق .  5غرام مدة  420لى قوة طرد مركزي يغطى الجهاز ثم يدار ع -7

بعد االنتهاء من عملية الطرد السابقه تؤخذ االنابيب برفق ، ويتخلص من الماء الرائق فيها الى  -8

 حوض الغسيل ) توجد النيماتودا في كتلة التربه المترسبه في قاع االنابيب ( . 

 سم . 6به بحوالي تعبأ االنابيب بالمحلول السكري الى ما قبل فوهة االنبو -9

تخلط العينات جيدا داخل االنابيب بواسطة الخالط الميكانيكي او بواسطة جهاز االهتزاز ، ليتم -10

 دمج المحلول السكري مع راسب التربه والنيماتودا .



 30توضع االنابيب مره اخرى في جهاز الطرد المركزي ويدار على السرعه السابقه نفسها      مدة -11       

 ثانيه ، فتصبح النيماتودا بعد الطرد المركزي معلقه في المحلول السكري بينما تترسب   60-

 التربه في قاع االنابيب .             

طرد الثانيه تؤخذ االنابيب برفق ويمرر معلق النيماتودا في المحلول بعد االنتهاء من عملية ال -12       

 مش . 500السكري ببطء من خالل المنخل 

مش بتيار خفيف جدا من الماء لتخليصها من آثار السكر  500تغسل النيماتودا العالقه على المنخل  -13      

ل بواسطة قنينة الغسيل الى وعاء زجاجي ثم تنقل كميا بواسطة تيار خفيف من الماء ويسلط من خلف المنخ

 مل .  20مل ، بحيث يصبح معلق النيماتودا بحدود 100سعة 

 

 طرق اإلستخالص من األنسجه النباتيه  -ثانياً:

 -هنلك عدة طرق إلستخالص النيماتودا من األنسجه النباتيه المصابه ومنها مايلي :           

 -شر (:طريقة تمزيق األنسجه )الفحص المبا-1

تفيد هذه الطريقه في الكشف عن جميع انواع النيماتودا التي تتطفل داخل االنسجه النباتيه            

وتتلخص هذه الطريقه في وضع النسيج النباتي المصاب سواء كان جذور اوسيقان او اوراق او 

ل من الماء براعم او بذور بعد تقطيعه الى قطع صغيره في طبق زجاجي او زجاجة ساعه مع قلي

، ومن ثم يتم تمزيق النسيج بواسطة ابره ومشرط تشريح حاد او ابرتي تشريح حادتين فبذلك يتم 

تحرير عدد كبير من النيماتودا سواء كانت ذات تطفل داخلي او خارجي حيث تنتشر في الماء ، 

 ثم نفحص تحت مجهر تشريح ويفضل اجراء التمزيق اثناء الفحص تحت المجهر .

 -ة الخالط :طريق -2

 طريقة العمل :

 تغسل الجذوروتزال منها االتربه بلطف تحت تيار من ماء حنفيه جاري . -1

 سم . 2 -1تقطع الجذور بمقص او سكين االى قطع صغيره بطول  -2

غم وتوضع في خالط كهربائي ويضاف لها  20 – 10يؤخذ وزن معين من الجذور  -3

ثواني بعدها يسمح للعالق بالترسيب ثم  10 – 5قليل من الماء وتخفق مرتين مدة 

 ثانيه .  15 – 10يخفق مرة ثانيه مدة 

تجمع عالق الجذور ونضعه في وعاء زجاجي ونغسل وعاء الخالط ونضيفه الى  -4

 الوعاء الزجاجي . 

مش الى وعاء زجاجي وتغسل محتويات المنخل  150نمرر المعلق من خالل المنخل  -5

مش الى وعاء  150نقل المواد المتجمعه على المنخل بتيار خفيف من الماء . ثم ت

زجاجي نظيف وذلك بغسل المنخل من الخلف بواسطة تيار من الماء . ويتم 

 استخالص  

 محتويات الكأس بطريقة قمع بيرمان . 

 مش .  350نمرر المعلق الذي تم الحصول عليه من الطريقه السابقه خالل منخل  -6

مش الى وعاء زجاجي بواسطة تيار  350المنخل تنقل المواد المتجمعه من على  -7

 خفيف من الماء وبعد ذلك يتم فحص النيماتودا في العالق بواسطة مجهر تشريح. 

 

 
 عيوب هذه الطريقه                 

مدة الوقت الالزمه لخفق الجذور بالخالط تكون ضروريه وحرجه لتحرير  -1

 النيماتودا من الجذور .



ر لذلك ال ينصح بهذه الطريقه في الحصول على تتعرض النيماتودا للضر -2

 نيماتودا كلقاح النها تؤثر على نشاط النيماتودا .
 -طريقة النقع :-3  

تقطع االجزاء النباتيه المصابه كالجذور مثال بعد غسلها بالماء الجاري الى قطع  صغيره  بطول                   

سم وتوضع في طبق بتري يحتوي ورق ترشيح مبلل بالماء ثم يضاف  قليل من الماء يكفي لكي  2 – 1

درجه  30 – 25يشبع جو الطبق بالرطوبه دون غمرها . وتحفظ على درجة مئويه مناسبه لنشاط النيماتود 

ر خفيف من الماء ساعه . وبعد ذلك تزال كمية الماء المحتويه على النيماتودا بواسطة تيا 24مئويه لمدة 

بأستعمال قنينة الغسيل الى وعاء زجاجي ،  وتضاف كميه جديده من الماء الى الطبق السابق وتترك لمدة 

مل من الماء المتجمع في الوعاء الجل الفحص تحت المجهر  1ساعه اخرى . وفي النهايه يؤخذ  24

 ا السوق واالبصال ونيماتودا التقرح.التشريحي . وهذه الطريقه تعتبر من أنسب الطرق الستخالص نيماتود

 

 طريقة التحضين :-4

تؤخذ األجزاء النباتيه بعد غسلها بالماء الجاري وتقطيعها الى قطع صغيره في دوارق زجاجيه                 

نظيفه ويضاف لها قليل من الماء يكفي لتغطيتها ، ويمكن أضافة قليل من محلول مضاد حيوي اذا كان يخشى 

من التحلل أو التعفن بفعل الكائنات الحيه الدقيقه ، إذ يمكن أستخدام محلول من مادة كبريتات عليها 

 30 – 25غم/لتر ماء أو اي مضاد حيوي آخر . توضع الدوارق عند درجة حراره  50االستربتومايسين 

ماء وبعد ذلك ننقل أيام لتنشط خاللها النيماتودا وتتحرك خارج النسيج النباتي الى ال 3درجه مئويه لمدة 

محتويات الدوارق نقال كميا الى وعاء زجاجي مع غسل الدورق بالماء وأستقبال ماء الغسيل أيضا في وعاء 

مش . وبع ذلك تجمع  350مش  150التجميع . ونمرر محتويات وعاء التجميع من خالل منخلين متراكبين 

الماء يسلط من خلف المنخل بأستخدام  مش الى كأس نظيف بواسطة تيارخفيف من 350محتويات المنخل 

 قارورة غسيل وبعد ذلك تتم عملية الفحص بواسطة مجهر تشريح .

 

 :   NaOClطريقة هايبوكلورات الصوديوم -5

 

 طريقة العمل :      

غسل الجذور المصابه إلزالة االتربه منها بلطف تحت تيار من ماء حنفيه جاري وتقطع الى قطع   -1

 سم . 2 – 1صغيره بطول 

 لتر . 1غم من الجذور في وعاء زجاجي نظيف سعة 50توضع  -2

مل من محلول القاصر بتركيز  20% )0.5مل من محلول هايبوكلورات الصوديوم  200إضافة  -3

 دقائق . 4-3مل ماء ( الى الوعاء الحاوي على الجذور ثم يرج يدويا بقوه لمدة  %180 + 6

مش . حيث يتم جمع  500موضوع فوق منخل مش  100يمرر العالق بسرعه من خالل منخل  -4

 مش بقطع الجذور. 100مش بينما يحتفظ المنخل  500البيوض على المنخل 

مش بما يحتويه من البيوض بسرعه تحت تيار خفيف من الماء لعدة دقائق  500وضع المنخل  -5

 إلزالة بقايا هايبوكلورات الصوديوم .

مش بواسطة تيار خفيف من الماء يسلط من  500تنقل كمية البيوض المتجمعه على المنخل  -6

 مل .  150الخلف بواسطة قارورة ماء  الى وعاء زجاجي سعة 

مل من العالق )حسب نوع شريحة عد النيماتودا ( لتقدير كثافة النيماتودا بواسطة  5مل أو 1يؤخذ  -7

 شريحة عد النيماتودا .

 ونيماتودا الحوصالت    .Meloidogyne sppتستخدم هذه الطريقه لجمع بيوض نيماتودا تعقد الجذور 

Heterodera spp. , Globodera  spp.  . وهي سهلة التطبيق وكفوءه لجمع البيوض 



 

 تقدير اعداد النيماتودا

بعد استخالص النيماتودا من عينات التربه او المجموع الجذري او المجموع الخضري يتم تشخيص         

م مجهر تشريحي وشريحة عد النيماتودا ، حيث ان هذه الشريحه مقسمه الى وتقدير اعداد النيماتودا بأستخدا

مل وحساب اعداد النيماتودا فيها . في حالة تعذر العد بسبب  5مربعات ، يتم تركيز عالق النيماتودا الى 

جانس مل من العالق بعد رجه يدويا لت 5كثافة النيماتودا فيتم تخفيف العالق الى حجم مناسب ومعلوم ويؤخذ 

الديدان في المعلق وتقدر اعداد النيماتودا فيها ومن خاللها يتم تقدير اعداد النيماتودا في الحجم الكلي للعالق 

 كاالتي :

 استخالص النيماتودا من العينه النباتيه او عينة التربه وفق الطريقه المناسبه .  -1

 مل على سبيل المثال .  10تركيزعالق النيماتودا الى حجم معلوم وليكن  -2

 رج المحلول قبل اخذ العينه من العالق لكي يتجانس توزيع النيماتودا في العالق .  -3

مل من العالق بأستخدام ماصه ذات فتحه واسعه لتجنب انسدادها بالشوائب ونضع العالق  5يؤخذ  -4

ذا كان عدد الديدان قليل نحسبها في العالق الكلي اما اذا كانت كثافة برفق في شريحة عد الديدان . ا

 الديدان عاليه يصعب عدها يمكن مضاعفة حجم العالق . 

بعد حساب النيماتودا في العالق الموجود في الشريحه نعيده الى العالق االساسي ويرج وتكرر  -5

مل ثم نستخرج العدد الكلي للنيماتودا  5مرات ونستخرج معدل عدد النيماتودا في  4 – 3عملية العد 

 في العالق الكلي .
 


