
  Nematota                        الديدان الثعبانية               

 الديدان الثعبانية حيوانات الفقرية متعددة الخاليا جسمها اسطواني مغزلي الشكل ذو تجويف متصل           

  اجية . تراكيب داخلية تتمثل بجهاز الهضم والجهاز العصبي واجهزة تناسلية واخر   غير مقسم وذات         

 وتعني شبيه بالحيوان . تعيش  Todeوتعني دودة و   Nemaالنيماتودا تتكون من جزئين هما          

 المياه العذبة في االنهار والبحيرات وفي  الديدان الثعبانية في بيئات مختلفة حيث انها تتواجد في           

 وبصورة عامة  ية . وتختلف االجناس من حيث الحجم .او القطب  المياه المالحة وفي المياه الحارة          

 المجردة . الديدان الثعبانية متطفالت اجبارية على  فان الديدان الثعبانية يصعب رؤيتها بالعين          

 والموجود في مقدمة جهازها الهضمي يسهل  Styletوبمساعدة التركيب المعروف بالرمح  النباتات          

 مكيفة لالمتصاص اشبه بأجزاء فم البعوض  النباتية وان اجزاء فمها  اق الجدار الخلوي للخاليا اختر         

 يرقة ـــ ديدان بالغة  . وتستغرق دورة حياتها تقريبًا   . تتضمن دورة حياة الديدان الثعبانيةمن بيضة ـــ         

 حسب طبيعة تطفلها الى متطفالت    مجموعتين ى يومًا . وتقسم الديدان الثعبانية ال 21ــ  18مابين         

 المتطفالت  العائل ومتطفالت داخلية وهي  خارجية تتطفل على سطوح الجذور والتدخل الى نسيج        

 التي تتواجد وتتحرك داخل نسيج العائل او بين النسيج والتربة .         

 لثعبانية تشمل :ـ ا ومن االعراض المرضية لالصابة بالديدان            

 ـ التقزم . 1                    

 ــ تلون غير طبيعي للمجموع الخضري . 2                    

 ـ الذبول .3                    

 ــ نمو غير طبيعي للمجموع الخضري . 4                    

 لمساحات كبيرة من نسيج الجذر . ــ ايقاف نمو المجموع الجذري وقتل موضعي 5                    

 ــ ظهور نموات وتفرعات في المجموع الجذري تأخذ شكل مكنسة الساحرة . 6                    

 

 



 االمراض التي تسببها الديدان الثعبانية             

  Root Knot Diseaseـ مرض تعقد الجذور                1             

 شجار ، صيب المرض بشدة افراد العائلة الباذنجانية والبقولية والقرعية اضافة الى االي                  

 من الخضر والمحاصيل الحقلية .  ويعتبر المرض مشكلة في كثير                 

 : تظهر االعراض بشكل انتفاخات واورام على الجذور بشكل عقد مختلفة األعراض                  

 مسبب تعقد الجذور . وتتكون العقد نتيجة التفاعل بين ال  سميه بمرض االحجام لهذا                  

 ها الخاليا وزيادة حجم حمل العائل على االنقسام في والعائل حيث يعمل المسبب على                  

ًً ال                  مة .ت ضعيفة ومتقز الخضري فتظهر النباتا عقد . تنعكس االعراض على المجموعمكونًا

  . Meloidogyne sppالمسبب :                                                        

 : المقاومة                  

 ــ استخدام الدورات الزراعية .  1                

 ـ استخدام المبيدات الكيمياوية المتخصصة لمكافحة النيماتودا . 2                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Slow decline of Citrus     ــ مرض التدهور البطىء على الحمضيات  2            

 مرض التدهور البطىءالمتسبب عن الديدان الثعبانية من اهم امراض الحمضيات الشائعة في               

 اشارت احصائية عام  في العالم وفي العراق خاصة حيث  جميع مناطق زراعة الحمضيات              

 % . 30ــ  25ان المرض تسبب في خسارة بلغت  1965              

 :ـ تنحصر مواقع االصابة في هذه الديدان على المجموع الجذري لالشجار تنعكس االعراض               

 وراق صغيرة تظهر االشجار المصابة متقزمة ضعيفة النمو ذات ا على المجموع الخضري حيث              

 ستمرار مصفرة وثمار قليلة العدد رديئة النوعية ، االشجار المصابة تعطي افرع قليلة جدًا مع ا              

 جفاف االفرع الكبيرة حيث يمتد الجفاف باتجاه االسفل مع تساقط مستمر لالوراق .              

 . Tylenchulus spp       :ـ                 المسبب                  

 المقاومة :                    

 ـ زراعة اصول مقاومة كالبرتقال ثالثي االوراق . 1                   

 ـ تعقيم ترب المشتل بالمبيدات الكيمياوية . 2                  

 ـ زراعة شتالت خالية من المسبب المرضي . 3                  

 ـ االعتناء بصحة االشجار عن طريق التسميد الجيد والتقليم والري .ـ 4                  

 

 

 

 

 

 

 



 النباتات الزهرية المتطفلة            

 تتطفل العديد من النباتات الزهرية على غيرها من النباتات الراقية وتسبب لها بعض االمراض            

 عن طريق اعتمادها باخذها للغذاء الجاهز والماء للنباتات   وتسبب هذه المتطفالت اضرارًا            

 العائل ، وتقسم النباتات الزهرية المتطفلة   واالمالح من وعلى حساب          

 حسب طبيعة تطفلها الىمجموعتين :ـ            

 تربة في : وهي متطفالت تتطفل على اجزاء النبات الكائنة فوق سطح ال متطفالت هوائيةــ  1                

 كليًا هذه المتطفالت على العائل في غذائها لعدم احتوائها على  السيقان واالغصان حيث تعتمد                

 الكلورفيل كنبات الحامول .              

 : تتطفل هذه المجموعة على اجزاء الكائنة تحت سطح التربة من النبات  متطفالت ارضيةـ 2           

 كالجذور وتعتمد كليًا على العائل  لعدم احتوائها على الكلورفيل كنبات الهالوك .            

 

  Dodderالحامول                                      

 نبات زهري متطفل يصيب عددًا من المحاصيل المهمة كالجت والبرسيم والطماطة والبطاطا            

 . كما  انه يصيب عددًا من نباتات الزينة والنباتات البرية واليصيب والباقالء ومحاصيل اخرى           

 وباالضافة الى مهاجمته العديد من النباتات   االقتصادية فانه يعمل ناقاًل  محاصيل الحبوب .            

 للعديد من االمراض الفايروسية .           

 االعراض          

 ل بشكل سيقان خيطية متقزمة وملتفة حول ساق العائل وفروعه . تنشا يظهر الحامول في الحق           

 ويرسل الحامول ممصات داخل انسجة العائل في مناطق التماس معه   عليها اوراق حرشفية دقيقة          

 يل الماء والمواد الغذائية ويؤدي  الى االستنزاف المستمر للعائل من قبل الطف ، يمتص بواسطتها            

 قيمتها التسويقية .   الى ضعفه واصفرار اوراقه وفشله في تكوين البذور عالوة الى خفض           

  .Cuscuta sp:                          المسبب            



 المقاومة            

 ـ التخلص من بذور الحامول الصغيرة . 1          

 بة مبكرًا .ــ ازالة النباتات المصا 2         

 ـ الحصول على بذور نظيفة خالية من بذور الحامول لزراعتها . 3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Broomrapeالهالوك                                          

 نبات زهري متطفل على عدد كبير من المحاصيل المهمة كالتبغ والطماطة والطماطة               

 والباذنجان والبافالء وغيرها .             

 ة :ـ تظهر النباتات المصابة ضعيفة باهتة اللون متقزمة وفي حاالت االصابة الشديد االعراض           

 د فترة النباتات المتأثرة او ينعدم وتقل قيمتها التسويقية . وبع  تؤدي الى موتها . ويقل حاصل            

 الطفيل الزهربة بجوار العائل وتكون   ذات لون بنفسجي وهي من  وشماريخ تظهر سيقان             

 العالمات المميزة لوجود الطفيل .            

   :                     .Orabanche sp المسبب           

 المقاومة             

 ا .ــ الحصول على بذور خالية من بذور الهالوك لغرض زراعته 1            

 ـ استئصال نبات الهالوك الظاهر فوق سطح التربة قبل نضج البذور واتالفها . 2            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


