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 الناقلة الخنجرية النيماتىدا باستهذاف GFLV للعنب المروحية الىرقة فايروس مكافحة
Xiphinema index Thorne and Allen. 1950 
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 الخالصة
باسددوهدا   GFLVهدددفت الدراسددة لمكافحددة مددر  الورقددة المروحٌددة للعنددل الموسددبل عددن ال دداٌروس 

ووعد مكافحة النٌمداوودا الناقلدة احددال ارسدوراوٌجٌات الموبعدة  ،الناقلة له Xiphinema index الخنجرٌةالنٌماوودا 
فً مكافحة ال اٌروس والحد من انوشاره. ودفعت صعوبة السٌطرة على هذه النٌمداوودا باوجداه اسدوخدام عددة طدرق 

افة مخل ددات الطٌددور الموحللددة فضدد  عددن حٌددث كددان لمعاملددة الوربددة بمبٌددد النٌمدداوودا فدداٌوكس واضدد ،لهددذا الغددر 
اسوحثاث المقاومة الجهازٌة للعنل بالرش بحام  السالسٌلك وداثٌرا فدً وحسدن نمدو ارعندال ناوجدان عدن انخ دا  
اعددداد النٌمدداوودا فددً الوربددة ومددا رافقدده مددن خ دد  اللقددا  ال اٌروسددً فضدد  عددن زٌددادة مقاومددة النبددات لكددل مددن 

الناقلدة  X. indexئج اسدوخدام المبٌدد فداٌوكس فاعلٌدة فدً خ د  اعدداد النٌمداوودا ال داٌروس وناقلده. واظهدرت نودا
فدردا  44255فدردا مقارندة مد   16.5مدل وربدة  711اذا كان مووسط عدد افدراد النٌمداوودا فدً  GFLVلل اٌروس 

 X. indexمداوودا الموحللدة فدً مكافحدة النٌ الطٌدوربٌنت نوائج اسوعمال مخل دات فً معاملة المقارنة الموجبة. كما 
مدل  711فكدان مووسدط عددد افدراد النٌمداوودا فدً  فاعلٌة فً خ   اعددادا النٌمداوودا علدى اعمداق الوربدة المخول دة

هددذه  ودديثٌرار ان فددردا  44255فددردا مقارنددة بمعاملددة المقارنددة الموجبددة البددال   0.755فددً هددذه المعاملددة  وربددة
المبٌددات واضدافة المخل دات الحٌوانٌدة المعاملدة بلودداخل بدٌن كدان لكمدا  المعام ت انخ   م  زٌادة عمق الوربة.

معاملدة اذ و وقدت فً خ   اعداد النٌمداوودا ويثٌر لسٌلك اواسوحثاث مقاومة النبات عن طرٌق الرش بحام   الس
 فقددالجم  بٌن اضافة مخل ات الطٌور والمبٌد فاٌوكس والرش بحدام  السالسدٌلك معنوٌدا علدى جمٌد  المعدام ت 

بمعاملدة المقارندة  قٌاسدا مدل وربدة711 ا لكدلفرد من النٌمداوود 54.الى  الوربة فًانخ   مووسط اعداد النٌماوودا 
 ،علدى الودوالً سدم 24 -41و 41-74 انود ه العمقد  بالمعام ت ويثرا هاسم اكثر 74 -وكان العمق ص ر الموجبة

كما كان هذه المعاملة ويثٌرها واضحا فً خ   نشداط كدل مدن ال داٌروس وناقلده اذ و وقدت علدى بداقً المعدام ت 
واعطت افضل نمو لك  المجموعٌن الخضدري والجدذري فضد  عدن واثٌرهدا فدً عددد ارفدرح والمسداحة الورقٌدة 

 ونسبة الكلورفٌل ل عنال المصابة. 
 ،Vyox، GFLVالمبٌدددد فددداٌوكس  ،السالسدددٌلك ،مخل دددات الطٌدددور ،مروحٌدددةالكلمدددات الدالدددةو فددداٌروس الورقدددة ال

Xiphinema index. 

 .21/9/7102: وقبوله، 02/7/7102 ووارٌخ وسلم البحث
 المقذمة

مدن ال اٌروسدات المهمدة  Grapevine fanleaf virus (GFLV)ٌعدد فداٌروس الورقدة المروحٌدة للعندل 
 او Vitis vinifera  على العنل والمنوشر فً مناطق زراعة ارعنال حدول العدالم وخصوصدا ارعندال اروربٌدة

(. وٌسدبل مدر  الورقددة Hewitt، 09.1عندد اسدوخدام جدذور هددذه ارعندال كيصدول النودا  ارعنددال الهجٌندة )
%  وذلك اعوماد على ضراوة سد لة ال داٌروس وحساسدٌة صدن  91وصل الى   المروحٌة خسائر فً الحاصل قد

اذ وعددانً ارعنددال المصددابة وخصوصددا احصددنا  الحساسددة نقصددا كبٌددرا فددً النمددو قددد ٌوجدداوز  ،العنددل المددزروح
(. ٌعددددود .Boudon-Podieu، 711و Martelli% كمددددا ٌددددنخ   مووسددددط  عمددددار احشددددجار المصددددابة )41

بشدكل وخصصدً مدن طبٌعٌدا وٌنقدل   Nepovirusوالدى الجدنس  Secoviridaeلعائلدة  الدى ا GFLVال اٌروس 
  عائلدددةالووبددد   الودددً  Xiphinema indexالمصدددابة الدددى السدددلٌمة بوسددداطة النٌمددداوودا الخنجرٌدددة ارعندددال

Longidoridae المصددابة ) ارعنددالوكوسددل ال دداٌروس اثنددات وغددذٌوها علدى جددذور ً الودCohn  0921واخددرون 
 العندل فدً ٌحددثها الودً ارعرا  فً كبٌرا ونوعا GFLV ال اٌروس (. وٌسبل7114 واخرون Demangeatو

 الورقددة هددً اعددرا  ارعددرا  مددن فئددات بدديرب  اجمالهددا ٌمكددن وبعددا لسدد لة ال دداٌروس وصددن  العنددل والوددً
 وووقدارل ووجمد  حٌدث المصدابة اروراق فً ال اٌروس ٌسببها الوً الوشوهات من الوسمٌة هذه المروحٌة اذ اشوقت

 الم ووحدة كدذلك قدد نصد  الورقٌدة المروحدة شكل الورقة ٌعطً مما طبٌعٌة غٌر بصورة للورقة الرئٌسة العروق
  Boudon-Padieu 2006و Martelli)مجعدد  سدط  وذات بٌنهدا فٌمدا مونداظرة غٌر ٌجعلها مما اروراق ووشوه

 العنددل اصددابة عنددد ارعددرا  هددذه اذ وظهددر ارصدد ر الموزاٌٌددك واعددرا  (.7100 ،واخددرون Eichmeierو
 معدددنً برٌددق ذات صدد رات اروراق فوبدددو الربٌدد  فصددل بداٌددة فددً ورسددٌما ل صدد رار المسددببة ال دداٌروس بسدد لة

 . طروحة الدكووراه للباحث احولمسول من 
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 ،والعناقٌددد وارزهدار والمحددالٌق وارفدرح اروراق فٌهدا بمددا الخضدرات ارجددزات كدل ارصد رار ٌصددٌل وقدد ،رمد 
  الحدرارة درجدات ارو داح عندد الصدٌ  فصدل اثندات الطبٌعدً الخضدري نموهدا المصابة ارعنال وسوين  ما وعادة
 الدى وومٌدل ابدٌ  لوندا المصد رة ارجدزات وكوسل فً حٌن الوشوهات من الخالٌة اللون الخضرات اروراق فووكون
  Savino، 1988و Martelli) الزجداجً البٌدت ظدرو  وحت ار ان هذا النوح من ارعرا  قد رٌظهر ،الذبول

 وحددزم كمددا ٌسددبل ال دداٌروس اعددرا  (.7111واخددرون  مكددوك و Boudon-Padieu،  2006و Martelliو
 طدول علدى ونوشدر براقدة اللدون صد رات مسداحات هٌئدة على العروق وحزم اعرا  فوظهر النمو وودهور العروق
 فددً اٌضددا وظهددر ان وٌمكددن ،اروراق قواعددد قددرل الموجددودة ولددك وخاصددة الناضددجة لددروراق الرئٌسددٌة العددروق
 وجدوده وٌسدومر اروراق مدن محددود عددد علدى الصٌ  فصل اواخر فً عادة الولون هذا وٌظهر البٌنٌة المسافات

المصدابة. كمدا ٌمكدن ان وصدال  ارعندال اروراق فدً عددد انخ ا  وقد ٌ حظ الخضري النمو موسم نهاٌة حوى
 ثمدار ذات الحجدم صدغٌرة قلٌلدة عناقٌدد عقددها عند ووعطً الخضري مجموعها فٌضع  الوقزم ارعنال باعرا 

 ذات طبٌعٌدة غٌدر كما وصال ارفرح بالوشدوه اٌضدا فوبددو ،موجانسة غٌر بصورة ونضج المحووال وفقٌرة صغٌرة
 المصدابة ارعندال حٌوٌدة وووداثر ،موعرجدا نموها وٌكون م لطحا شك  وكوسل وقد العٌون ثنائٌة قصٌرة س مٌات
 ،واخدرون Andret-Link) بطٌئدة بصدورة بعضدها ٌموت وقد السرٌ  الموت بعضها ٌصٌل فقد موباٌنة بدرجات

 علدى اعومدادا وذلدك الواحدد النبدات فدً مجومعدة او من صدلة وظهدر وارعرا  الوً ٌسببها ال داٌروس قدد (.7115
  السدددددددددددددددائدة البٌئٌدددددددددددددددة والظدددددددددددددددرو  الممدددددددددددددددر  ال ددددددددددددددداٌروس وسددددددددددددددد لة العندددددددددددددددل صدددددددددددددددن 

(Martelli وSavino، 0911)، اكدد  كمداEichmeier  بدداخو   ووبداٌن ارعدرا  شددة ان( 7100) واخدرون 
 وجودهدا مدن بدالرغم المصدال النبدات علدى واضدحة اعراضدا وعطً ر ضعٌ ة س رت فهناك ،ال اٌروس عزرت

 ال داٌروس سد رت امدا ،للنبدات مددمرة سد لة الى وووحول طبٌعوها وغٌر قد الس رت هذه ان ار ،عال بوركٌز فٌه
 Xiphinema index Thorne andوعدد النٌمداوودا الخنجرٌدة  المصال. النبات فً سرٌعا ودهورا فوسبل القوٌة

Allen. 1950  ذات اهمٌة اقوصادٌة فً حقول العنل كونها موط  ت خارجٌة على جذور العنل فض  عن نقلهدا
 نمددو ضددع  فددً عنهددا الناوجددة ارضددرار ووددولخ  ،المسددبل لمددر  الورقددة المروحٌددة للعنددل GFLVل دداٌروس 

 نٌمداوودا وحددثها الوً العقد كبٌر حد الى وشبه وهً للجذور الطرفٌة النهاٌات فً العقدٌة ارنو اخات ووكوٌن النبات
 الطرفٌدة النهاٌدة فدً الوورمدات ووحددث .الصدوٌا وفدول والوٌن الحقل فسوق ومنها النباوات بع  فً الجذرٌة العقد

 ومكونددة ومامددا انسددجوها مددوت او الجانبٌددة الجددذور نمددو ووقدد  مسددببة النٌمدداوودا وغذٌددة مندداطق وعددد الوددً للجددذور
 الجدذور انو دا  ٌدزداد بٌنمدا الوغذٌدة بددت مدن ساعة 07 من اقل بعد الجذور نمو ووق  وٌحدث. بنٌة اللون وقرحات

. (7119 ،الحدازمًو .711واخدرون  Jawharو Antoniou، 0919) الوغذٌدة عدن النٌمداوودا ووقد  بعد ما الى
 والو دا  الودٌن بنباودات المومثدل جددا المحدود الطبٌعً العوائلً بمداها Xiphinema للجنس الوابعة ارنواح وومواز
 العندل باسدوثنات ٌدةالمروح الورقة فاٌروس وجاه منٌعة النباوٌة العوائل هذه ان ار العنل الى اضافة والووت والورد

(Siddiqi، 0925). مكافحدددة ضدددرورة علدددى المصدددابة العندددل حقدددول فدددً المدددر  ادارة اسدددوراوٌجٌات ووؤكدددد 
 ارشددجار قلدد  ووضددمن ع جٌددة اجددراتات عدددة وطبٌددق خدد ل مددن وذلددك لل دداٌروس الناقلددة X. index النٌمدداوودا
 Lamberti، 0911) ارر  ووبددددوٌر بالمبٌدددددات بالنٌمدددداوودا الموبددددوتة الوربددددة ومعاملددددة بال دددداٌروس المصددددابة

 وخصوصدا الوربدة فً المبٌدات وغلغل ضع  ان ار ،(7111 ،واخرون Villateو Brown، 0992و Taylorو
 هددذه جعددل اموددار اربعددة الددى وصددل قددد الوربددة فددً كبٌددرة اعمدداق فددً النٌمدداوودا الثقٌلددة ووجددود الطٌنٌددة الوددرل فددً

 احٌدات ضدد المسدجلة النٌمداوودا لمبٌددات العالٌدة السمٌة عن الناجم البٌئً للضرر اضافة الويثٌر محدودة االجراتات
 هددذه الددى قدددرة الدراسددات بعدد  كمددا اشددارت. (Abawi، 7111و Lamberti، 0910) المسددوهدفة غٌددر الوربددة

 واخددرون Raski اذ ذكددر ،ال داٌروس نقددل علدى بقدددروها محو ظدة طوٌلددة ل وددرات الوربدة فددً البقدات علددى النٌمداوودا
 اذ البدور العندل حقدول فً ونص  سنوات وصل الى ارب  لمدة ال اٌروس نقل على وقادرة حٌة انها وبقى( 09.4)

 فٌمدا لهدا. الغدذات ودوفٌر خ ل من النٌماوودا هذه حٌوٌة على الح اظ على الوربة فً العنل اشجار جذور بقاٌا وعمل
 وربده فدً نقلده علدى وقدادرة بال داٌروس وات محو ظدةلمدة اربد  سدن بقائها( 7114) واخرون Demangeat سجل
وهدد  البحدث لمحاولدة السدٌطرة علدى كدل مدن ال داٌروس  .س   77 – 2 بدٌن وراوحدت حدرارة درجدة علدى خزنت

GFLV المبٌدات الكٌمٌائٌدة واضدافة مخل دات الطٌدور الموحللدة  والنٌماوودا الناقلة له من خ ل الربط بٌن اسوعمال
جمٌعدا  المقاومة الجهازٌة للنبدات عدن طرٌدق الدرش بحدام   السالسدٌلك اذ وعدد هدذه الوسدائلفض  عن اسوحثاث 

  ضراره. ووقلٌل انوشاره من السٌطرة على كل من ال اٌروس وناقلة بهد  الحد ذات ويثٌرات مخول ة فً
 وطرائقه البحث مىاد

ن ذت الوجربة باسوعمال شدو ت العندل مدن الصدن  كمدالً بعمدر سدنة واحددة ودم الحصدول علٌهدا مدن قسدم 
البسونة الواب  لكلٌة الزراعة والغابات جامعة الموصل وبواق  ث ث مكررات لكدل معاملدة وفدق وصدمٌم القطاعدات 

مور وبقواط   0وارو اح  سم24وعر   مور 0باسوعمال ث ثة صنادٌق خشبٌة بطول  RCBDالعشوائٌة الكاملة 
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و صل بٌن المعام ت وومثل كل قطاح بصندوق خشبً واحد. ملئت الصدنادٌق بوربدة مزٌجٌده معقمدة بال ورمدالٌن 
 2 بوركٌدز Oxamyl اوكسدامٌل% 01 ال عالة ومادوه (Vyox 10 L) إل 01 %. اسوعمل المبٌد فاٌوكس7وركٌز
طدن لكدل  2.5واضدٌ ت مخل دات الطٌدور الموحللدة بواقد   .نوجدةالم الشدركة ووصدٌة وحسدل للوربدة سدقٌا دونم/ لور

المحضدر بذذابدة  Salicylic acid( C7H6O3% )0دونم فض  عن الدرش بدالمحلول المدائً لحدام  السالسدٌلك 
 Hotس  باسدوعمال 24غم من مسحوق الحام  النقً فً لور مدن مدات المقطدر مد  الدر  علدى درجدة حدرارة 01

magnetic stirrer وبانه بشكل كامل. ورشت به اشجار العنل بوساطة المرشة الظهرٌة ولمرة واحدة. لحٌن ذ 
جمعدت عٌندات الوربدة مدن قرٌدة الحاومٌدة الوابعدة لقضدات بلدد فدً  اتودا من  عينناا التة نت وتصهي:ن ا عزل النيم

محافظة ص   الدٌن من حقول العنل الودً ظهدرت علٌهدا اعدرا  ارصدابة ب داٌروس الورقدة المروحٌدة وكاندت 
اذ اخددذت خمددس عٌنددات مددن الوربددة المحٌطددة بددالمجموح  ،سددنة 04 – 01ارعنددال مددن الصددن  حلددوانً وبعمددر 

كغم  754سم بعد ازالة الوربة السطحٌة. وويل ت كل عٌنة من  51مساقط اوراقها وبعمق الجذري ل عنال وضمن 
من الوربة م  بع  الجذور الصغٌرة والشعٌرات الجذرٌة الوً وعد اماكن الوغذٌة الم ضلة للنٌماوودا وذلدك حسدل 

 Raskiو Das (. ووددم اسددوخ   النٌمدداوودا مددن عٌنددات الوربددة باسددوخدام طرٌقددة.711) Bezooijenطرٌقددة 
مددش لعددزل النٌمدداوودا  011و 71باسددوعمال مناخددل حجددم  Cobb's المحددورة الوددً وجمدد  بددٌن طرٌقوددً (09.9)

ساعة  75بنقل ناوج الغربلة الى اقماح بٌرمان ووركها لمدة  Baermann funnalبالغربلة وطرٌقة اقماح بٌرمان 
م جمدد  المعلددق الحدداوي علددى النٌمدداوودا لغددر  رسددوخ   النٌمدداوودا الحٌددة وفصددلها عددن بدداقً ندداوج الغربلددة ثدد

 الزراعددة كلٌددة - النبددات وقاٌددة قسددم -الدددكوور رٌددا  فددال  السددب   الوشددخٌ . شخصددت النٌمدداوودا الناقلددة مددن قبددل
وذلددك باعومدداد الصدد ات الشددكلٌة لبالغددات النٌمدداوودا حسددل الم وددا  الوصددنٌ ً الددذي  الموصددل جامعددة - والغابددات
 Siddiqi (0925.)وضعه 

( 0990واخدرون ) Catalanoبعدد وشدخٌ  النٌمداوودا اعددت المزرعدة حسدل طرٌقدة  إعداد مزةعت النيماتودا 
ونقلددت الددى اصدد  )سددنادٌن(  Micropipetteحٌددث الوقطددت عدددد مددن افرادهددا بواسددطة ماصددة حجمٌددة دقٌقددة 

وزرعدت فٌهدا فدرد لكدل اصدٌ  وحدوي وربدة مزٌجٌده معقمدة  74 -71ب سوٌكٌة سعة خمسة كٌلوغرامات بواقد  
شددو ت العنددل المصددابة ب دداٌروس الورقددة المروحٌددة سددبق وشددخٌ  اصددابوها بال دداٌروس باعومدداد اخوبددار ارلٌددزا 

 .GFLVوذلك بهد  الحصول على مزرعة نٌماوودا حاملة لل اٌروس  DAS-ELISAالمباشرة 

اسوخلصت النٌماوودا من وربدة اصد  مزرعدة النٌمداوودا باسدوعمال  النيماتودا واضافته الى التة ت  تحضية لقاح

ن دس طرٌقدة عدزل النٌمدداوودا مدن الوربدة المدذكورة ان ددا. وحسدبت اعدداد النٌمداوودا فددً المعلدق لوحدٌدد حجدم اللقددا  
لدة المسوعمل كما سٌرد ذكره فً فقدرة حسدال اعدداد النٌمداوودا وحضدر معلدق النٌمداوودا باضدافة النٌمداوودا المعزو

مددل. اضددٌ  معلددق 0فددردا لكددل  4الددى المددات ومددن ثددم اكمددل للحجددم المطلددول لوصددب  كثافددة النٌمدداوودا فددً المعلددق 
النٌمداوودا الدى وربدة الصدنادٌق الحاوٌددة علدى معدام ت بعدد زراعدة شددو ت العندل السدلٌمة فٌهدا باسدوعمال طرٌقددة 

Hafez ( باسوعمال ماصة زجاجٌة وحجم 0911واخرون )5ق وزح علدى اربعدة ح در بعمدق مل من المعلد01 – 
سم عن ساق النبات. وبعدد اموصدا  الوربدة للمعلدق ودم ردم الح در وري النبدات مباشدرة بعدد عملٌدة  4سم وبعد  .

 ارضافة.
 ،وددم حسددال اعدداد النٌمدداوودا فددً وربدة باسددوعمال كٌلدوغرام واحددد مددن الوربدة لكددل عٌنددة حسنا  اعننداد النيمناتودا 
سم  لوربة الصدنادٌق  24-41و 41-74و 74-1للحصول على الوربة من ارعماق  Augerواسوعملت الة اروجر 

الخشبٌة الوً ن ذت فٌها الوجربة ووضدعت كدل عٌندة علدى حددة فدً كدٌس مدن البدولً اثٌلدٌن واغلقدت وح ظدت فدً 
 Bezooijenس  لحددٌن اجددرات العدزل والعددد وحسددبت اعددداد النٌمدداوودا وبعددا لطرٌقددة 5الث جدة علددى درجددة حددرارة 

 -(  وكما ٌلًو.711)
 خلطت كل عٌنة بشكل جٌد لضمان وجانس الوربة فٌها. .0

مدل واسوخلصدت النٌمداوودا 711كعٌنة جزئٌة من عٌندة الوربدة الرئٌسدٌة باسدوخدام بٌكدر حجدم  2سم 711اخذ  .7
 Raski (09.9.)و Dasمنها باسوعمال طرٌقة 

ت الحن ٌدة وبعدد وحرٌدك المعلدق جٌددا اخدذ مدل باسدوعمال مدا711اكمال حجم معلق النٌماوودا المسدوخل  الدى  .2
كدررت العملٌدة اربد  مدرات  ،وحسدبت اعدداد النٌمداوودا Counting slidمل منه ووض  على شرٌحة العد0

 واخذ مووسط القراتات.
مدل مدن المعلدق 0حسل العدد الكلً للنٌماوودا فً عٌنة الوربة بضرل مووسط اعداد النٌمداوودا الموجدودة فدً  .5

 مل. 711الكلً وهو فً حجم المعلق 

 واسوخدمت معاٌٌر نمو ارعنال الوالٌة لقٌاس ويثٌر المعام تو
طول المجموح الخضري والجذريو  قلعت النباوات بعناٌدة للح داظ علدى المجمدوح الجدذري واسدوعمل شدرٌط  .0

 القٌاس لحسال طول كل من المجموعٌن الخضري والجذري. 
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 الرئٌسٌة الوً كونها النبات اثنات فورة الوجربة.عدد ارفرح الرئٌسةو  وم حسال عدد ارفرح  .7
 نددددوح  Chlorophyll meterقٌدددداس نسددددبة الكلوروفٌددددل الكلددددًو  اسددددوعمل جهدددداز  قٌدددداس الكلوروفٌددددل  .2

SPAD-502  انوا  شركةKonica Minolta Sensing. Inc.  ًالٌابانٌة فً قٌاس نسدبة الكلوروفٌدل الكلد
 Indexing Valueوالوددً ومثددل القٌمددة ال هرسددٌة  SPADالجهدداز بقددٌم  تللعٌنددات الورقٌددة وومثلددت قددراتا
 بعدد الظهدر ولعشدرة اوراق وذلدك حسدل طرٌقدة  توودم اخدذ معددل القدراتا ،لنسبة الكلوروفٌدل فدً اروراق

Felixloh وBassuk (7111).  
لحسدال المسداحة رسدم الورقدة النباوٌدة علدى الدورق البٌدانً  طرٌقدة (و اسوخدمت/ورقة7المساحة الورقٌة )سم .5

ورقدة على كل ورقة من كل وحدة وجرٌبٌة ورسمت  مصابة واخرال سلٌمة  وراق عشرآخذت حٌث الورقٌة 
 بٌانٌة ثم حسبت مساحة المربعات الممثلة لمساحة الورقة النباوٌة وحسل المووسط العام للمساحة الورقٌة. 

 والمناقشة النتائج
الموجبددة  المقارنددة بمعدداملوً قٌاسددا النٌمدداوودا اعددداد خ دد  فاعلٌددة معددام ت ارضددافة فددً النوددائج اظهددرت

اذ كان لبعضها وديثٌرا مباشدرا فدً  ،موباٌنا  بسبل اخو   مٌكانٌكٌة ويثٌرها جات المعام ت ويثٌر ان ار والسالبة.
خ   اعداد النٌماوودا فً حٌن عملت ارخرال على خ   الضرر الناوج عن وط ل كل من النٌمداوودا وال داٌروس 

 فً حٌن اسوحثت معاملة الرش بحام  السالسٌلك مقاومدة النبدات ل صدابة.  وٌبدٌن ،فض  عن وعزٌز نمو النبات
فقدد كدان  ،فاٌوكس فً خ د  اعدداد النٌمداوودا فدً اعمداق الوربدة المخول دة بالمبٌد الوربة ويثٌر معاملة (0) الجدول

مدل وربدة قٌاسدا  711فدردا لكدل  .055سدم اذا بلد  مووسدط اعدداد النٌمداوودا  41-74و 74-1افضدلها عندد العمقدان 
قدان علدى الوددوالً. للعم .4725و  52052 بمعاملدة المقارندة الموجبدة لددن س العمدق اذا بلد  مووسدط افددراد النٌمداوودا

وٌعدود وداثٌر المبٌددد فداٌوكس فددً خ د  اعدداد النٌمدداوودا الدى ودداثٌرة فدً الجهداز العصددبً النداوج عددن وثبدٌط انددزٌم 
. اذ ان سددرعة اموصاصدده وحركودده جهازٌددا داخددل النبددات ضددمن وصددول (Windrich، 1985)الكددولٌن اسددورٌز 

ً وصل الٌها جذور العندل والودً ٌصدعل وصدول المبٌددات المبٌد م  حركة العصارة النباوٌة الى اعماق الوربة الو
( امكدن م حظدة الوداثٌر الكبٌدر لوط دل النٌمداوودا فدً نمدو جدذور 7و 0غٌر الجهازٌة الٌهدا. ومدن خد ل الشدكلٌن )

العنل اذ وقزمت الجذور بشدة وظهرت علٌها ارورام ووقص ت قممها نوٌجة الوغذٌة علٌهدا علدى نحدو عدام وقممهدا 
لى نحو خا  فض  عن ويثٌر افرازات اللعال وما وسببه من زٌادة فً حجم الخ ٌا ووثخن جددرانها فدً النامٌة ع

على جذور العنل  X. index( الى ان وغذٌة النٌماوودا 09.4واخرون ) Kirkpatrickمناطق الوغذٌة. وقد اشار 
غدذٌوها علدى مناطقهدا المرسدوٌمٌة. % لما وسببه مدن اضدرار لهدا اثندات و21قللت من حجم المجموح الجذري بنسبة 

( صدغر حجدم المجمدوح الجدذري نوٌجدة ضدع  النمدو والوشدعل جدرات وغذٌدة النٌمداوودا علٌده A -0وٌبٌن الشدكل )
( اللددذان ٌظهددران وحسددن نمددو الجددذور بسددبل انخ ددا  اعددداد النٌمدداوودا C،B -0باعددداد كبٌددرة مقارنددة بالشددكلٌن )

اضافة مخل ات الطٌور واضحا فقد اظهرت فاعلٌدة فدً مكافحدة النٌمداوودا اذ  وكان واثٌر معاملة بويثٌر المعام ت.
 فاعلٌددة انخ دد  مووسددط اعددداد النٌمدداوودا فددً كددل اعمدداق الوربددة الث ثددة قٌاسددا بمعاملددة المقارنددة الموجبددة. ووعددود

 ٌوٌددةوح نشدداط فددً سددلبا وددؤثر مركبددات مددن وحوٌدده مددا الددى مخل ددات الطٌددور بضددمنها العضددوٌة المددواد اسددوخدام
 الخنجرٌدة النٌمداوودا مكافحدة فدً العضدوٌة المدواد اسدوعمال فاعلٌة الباحثٌن من عدد عزال وقد ،الموط لة النٌماوودا

 وارحمددا  الطٌددارة الدهنٌددة كاححمددا  العضددوٌة المددادة وحلددل مراحددل خدد ل كٌمٌائٌددة لمركبددات اط قهددا الددى
 مخل ددات فضدد  عددن احوددوات ارخددرال النوروجٌنٌددة والمركبددات الهٌدددروجٌن كبرٌوٌددد وغدداز وال ٌنددورت العضددوٌة
 ارمونٌدا وحرٌرهدا خ ل من النٌماوودا فً حٌوٌة مباشر بشكل الوً وؤثر النوروجٌن من عالٌة كمٌات على الطٌور
و Pivonia  2002و Okaو 7111واخدرون McBride) العضدوٌة للمدادة المحلدل المكروبدً النشاط عن الناوجة

Al-Sayed و 7112 واخدددرونKesba وAl-Shalaby 2008 .)نشددداط العضدددوٌة المدددواد اضدددافة وشدددج  كمدددا 
 ٌعمدل العضدوٌة المواد ولك وحلل ان( 7112) واخرون Olabiyi ذكر فقد ،النٌماوودا على الموط لة الحٌة الكائنات
 .X النٌمدداوودا ان Weischer ((1975 ووجددد ،للنٌمدداوودا الصددائدة ال طرٌددات نشدداط وشددج  مددواد اطدد ق علددى

index  الوربدة فدً العضدوٌة المدادة وحلدل وان. 1،7و 4،. بدٌن الواقد  الهٌددروجٌنً ارس ذات الودرل فدً ونشط 
ووكاثرهدا. وكدان لعملٌددة الدرش بحددام   النٌمدداوودا لنشداط م ئدم غٌددر مددال ضدمن pH الهٌدددروجٌنً اسدها ٌغٌٌدر

 Signaling moleculesو اشدارة ا السالسٌلك دورا فً اسوحثاث مقاومة النبدات مدن خد ل عملده كجزٌئدات حدث
 والمبٌدد الطٌدور المعاملة بمخل دات بٌن الجم  وسوحث المقاومة الجهازٌة للنبات ضد الممرضات، فقد جاتت نوٌجة

 لكدل فردا 54. النٌماوودا افراد عدد معدل بل  إذ جمٌعا المعام ت على مو وقة السالسٌلك بحام  والرش فاٌوكس
 هدو اركثدر سدم 74 -صد ر العمدق وكدان. فدردا 44255 البدال  بمعاملة المقارندة الموجبدةقٌاسا  الوربة من مل 711
 حسدنت و وقت هذه المعاملة بواثٌرها فً نمو العنل اذ كذلك .سم 42 -41و 41-74 العمقان و ه بالمعام ت ويثرا
وٌعزال سبل و وق هذه المعاملة الدى الوداثٌر  .طول المجموعٌن الخضري والجذري قٌاسا بالمعام ت المخول ة من

الموداخل لكل من المبٌد فاٌوكس ومخل ات الطٌور فً خ   اعدداد النٌمداوودا بشدكل كبٌدر ومدا لهدا مدن دور كبٌدر 
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فً ازالة الويثٌر المثبط للنمو الناوج عن وط ل النٌماوودا على جذور العندل وبالودالً الوداثٌر اٌضدا فدً قددروها علدى 
س الورقة المروحٌة للعنل ممدا ٌدؤدي بالنوٌجدة الدى خ د  كمٌدة اللقدا  ال اٌروسدً مدن خد ل الحدد مدن نقل فاٌرو

 Kloepperكما ٌلعل اسوحثاث مقاومة النبات دورا مثبطا لنشاط ال اٌروس اٌضدا فقدد اشدار  ،اعداد او نشاط ناقله
اثٌر الوثبٌطدً لحدام  ( الدى الود.711وآخدرون ) Daisukeو (7114وآخرون ) Mayers و (7115وآخرون )

السالسددلٌك لاصددابات ال اٌروسدددٌة مددن خددد ل قدرودده علدددى اسددوحثاث المقاومدددة الجهازٌددة ضدددد ال اٌروسددات بعدددد 
و وقت هذه المعاملة على المعدام ت ارخدرال فدً وحسدٌن نمدو النبدات وكمدا ٌبدٌن  اموصاصه من قبل النبات. كذلك

والجددذري قٌاسددا بطولهمددا فددً المعددام ت المخول ددة  طددول المجمددوعٌن الخضددري مددن حسددنت ( اذ7) ذلددك الجدددول
وٌعزال سبل و وق هذه المعاملة الدى الوداثٌر المودداخل لكدل مدن المبٌدد فداٌوكس ومخل دات الطٌدور فدً  (.0) الشكل

خ   اعداد النٌماوودا بشكل كبٌر وما لها من دور كبٌر فً ازالة الويثٌر المثبط للنمو الناوج عن  وط دل النٌمداوودا 
جذور العنل وقدروها على نقل فاٌروس الورقة المروحٌة اذ امكن م حظدة ذلدك مدن خد ل قٌاسدها بمعداملوً على 

( ويثٌر المعام ت فً ص ات النمو الخضدري لرعندال اذ كدان معددل 7المقارنة الموجبة والسالبة. وٌبٌن الجدول )
سددم فددً معدداملوً المقارنددة الموجبددة  0.250و 7752سددم قٌاسددا مدد  02259ارو دداح النبددات فددً وجربددة الوددداخل هددو 

علددى   X. index( الددى ان وغذٌددة النٌمدداوودا 09.4واخددرون ) Kirkpatrick اشددار والسددالبة علددى الوددوالً. وقددد
% بسدبل الضدرر الكبٌدر الدذي ولحقده بالجدذور 4.جذور العنل قللت من حجدم المجمدوح الخضدري للعندل بنسدبة 

ت والمغذٌات المموصة من الوربة. كذلك عملت اضافة المبٌد والمخل دات وما ٌنوج عنه من ضع  امداد النبات بالما
الحٌوانٌة معا الى وقلٌل الضرر الناجم عن النٌماوودا بخ   اعدادها فض  عن ودوفٌر المغدذٌات ووحسدٌن خدوا  

ل فدً ( الدى فاعلٌدة اسدوعمال مخل دات الطٌدور والمبٌددات الكٌمٌائٌدة بشدكل موكامد0995) Hendy الوربة. اذ اشدار
 مكافحة النٌماوودا. 

 
 مكافحدة فدً السالسدٌلك بحدام  والدرش الطٌدور ومخل ات فاٌوكس المبٌد اسوخدام بٌن الوداخل ويثٌر و(0الجدول )

 .للعنل المروحٌة الورقة ل اٌروس الناقلة X. index الخنجرٌة النٌماوودا
Table (1): The effect of Vyox، soil amendments and salicylic acid on Xiphinema    

index population.  

 المعام ت
Treatments 

 الوداخل بٌن المعام ت والعمق
Interaction between treatments and soil 

depth 
النٌماوودا افراد عدد معدل 
 مل وربة 711 فً

Average of 

Nematode/200ml soil 

 مل وربة 711فً  النٌماوودا افراد عدد 
Nematode/200ml soil 

  74-1العمق 
 سم

 41-74العمق 
 سم

 24-41العمق 
 سم

 مقارنة  سالبة )نبات سلٌم(
Negative control (Healthy) 

1    a 1    a 1    a 1    a 

 مقارنددة  موجبددة )ملدددوث بالنٌمدداوودا فقدددط(
Positive control (Inoculated with 

nematodes) 

52052    f 4725.    g 20252    i 44255    d 

 مخل ات طٌور م  بالنٌماوودا ةملوث
Soil inoculated with nematodes 

and treated with poultry manure 
c    00152 d    0.05. e    71252 c    0.755 

 لمبٌد فاٌوكسبا ومعاملةبالنٌماوودا  ةملوث
 Soil inoculated with nematodes 

and treated Vyox 

ab055. ab055. b7152 b    0.54 

المبٌدد ومخل ات طٌور  م بالنٌماوودا  ةملوث
 فاٌوكس

Soil inoculated with nematodes 

and treated with poultry manure 

and  Vyox 

ab    452 ab    . ab 00 a    255 

المبٌدد ومخل ات طٌور  م بالنٌماوودا  ةملوث
   حام  السالسٌلكو فاٌوكس

Soil inoculated with nematodes 

ab 4 ab    55. ab    01 a    .54 
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and treated with poultry manure.  

Vyox and  Salicylic acid 

 العمق ويثٌر
 Effect of soil depth 

c    9452 b    00155 a    0.0 ----- 

موشابه ودل على عدم وجود فرق معنوي بٌن المعام ت بموجل اخوبار دنكن الموعددد * المووسطات الوً وحمل احر  
 %. 4المدال عند مسووال ارحومال 

 
وعد زٌادة عدد افرح النبات من الص ات المرافقة للنمو الجٌدد فدً النباودات ار انهدا ر وكدون كدذلك فدً حالدة 

 ٌسدببها الودً ارعدرا  طبٌعدة مد  ووماشدى مرضدٌة بمؤشدرات ودوحً المروحٌدة حنهدا ارصابة ب داٌروس الورقدة
بدارلووات والو رٌد  غٌدر المندوظم  والودً وومثدل ل عندال المصدابة الخضدري النمدو الورقة المروحٌدة فدً ال اٌروس

 7110 ،نواخددرو Martelliوالنمددو الموعددر  ل فددرح وعدددم انوظددام طددول السدد مٌات وازدوا  العقددد والوقددزم )
( ٌمكددن م حظددة حددارت قصددر السدد مٌات 2. ومددن خدد ل الشددكل )(.Boudon-Padieu، 711و Martelliو

والو رٌدد  الكثٌدد  غٌددر المنددوظم ونمددو ارغصددان الموعددر  )الزكددزاك( الندداوج عددن ارصددابة بال دداٌروس. كمددا ٌبددٌن 
فدرح فدً معاملدة المقارندة السدالبة فدً حدٌن بلد  سدوة  252( الوباٌن فً معدل عددد افدرح النبدات اذ كدان 7الجدول )
 إضدعا  فدً بال داٌروس ارصدابة وديثٌر ارفدرح عددد فدً الزٌدادة ووعكدس هدذهً معاملة المقارنة الموجبدة. افرح ف
 .فً زٌادة اعدادها وسبل مما الرئٌسٌة ل فرح القمٌة السٌادة

 
 النمددو صدد ات وحسددٌن فددً السالسددٌلك وحددام  الوربددة ومحسددنات المبٌددد فدداٌوكس وولٌ ددة اسددوخدام ودديثٌر و(7الجدددول )

 .العنل رشجار
Table (2): The effect of Vyox، soil amendments and salicylic acid on grapevine 

growth parameters. 

 المعام ت
Treatments 

ارو اح 
النبات سم 

Plant 

height/cm 

طول الجذر 
 Rootسم 

length/cm 

 فرحرعدد ا
الرئٌسة 
Number 

of 

branches 

ساحة مال
 7سم ورقٌةال

Leaf 

aria/cm
2

 

الكلً  كلورفٌلال
Chlorophyll 

(SPAD) 

 مقارنة  سالبة )نبات سلٌم(
Negative control (Healthy) 

b0.250 b   215. c   252 a   5154 b   2551 

 مقارنددددددة  موجبددددددة )ملددددددوث بالنٌمدددددداوودا فقددددددط(
Positive control (Inoculated with 

nematodes) 
d   7752 e   2.52 a   . e   7050 d   7. 

 مخل ات طٌور م  بالنٌماوودا ةملوث
Soil inoculated with nematodes and 

treated with poultry manure 
c   05159 d   415. ab   4 c   7954 b   2555 

 لمبٌد فاٌوكسبا ومعاملةبالنٌماوودا  ةملوث
Soil inoculated with nematodes and 

treated with Vyox 
b   0495. c   4. bc   552 d   7. c   2055 

المبٌدددد ومخل دددات طٌدددور  مددد بالنٌمددداوودا  ةملوثددد
 Soil inoculated with  فددددداٌوكس

nematodes and treated with poultry 

manure and  Vyox 

b   0.050 b   21 a   . c   2057 a   2.59 

المبٌدددد ومخل دددات طٌدددور  مددد بالنٌمددداوودا  ةملوثددد
 حام  السالسٌلكو فاٌوكس

Soil inoculated with nematodes and 

treated with poultry manure، Vyox 

and  Salicylic acid 

a   02259 a   2252 ab   452 b   24 ab   2459 

* المووسطات الوً وحمل احر  موشابه فً كل عمود ودل على عدم وجود فدرق معندوي بدٌن المعدام ت بموجدل 
 %. 4اخوبار دنكن الموعدد المدال عند مسووال ارحومال 
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 Boudon-Padieu (711.)و Martelliو (7110واخدرون ) Martilli  الٌده  شدار مدا مد  النودائج هذه وونسجم
 كذلك واثر معددل المسداحة .ل عنال المصابة الخضري النمو فً ال ٌروس هذا ٌسببها الوً احعرا  طبٌعة حول

 الورقٌة للنبات المصال بشكل ملحوظ بسبل صغر حجم اروراق ووشوهها الناوج عن ارصابة بال داٌروس رسدٌما
اعلدى معددل للمسداحة ان ( 7ٌبدٌن الجددول )و (.A،5 ـ 2 الشكل) منه اسمه ال اٌروس اسومد الذي المروحً الشكل

لمعاملددة المقارنددة الموجبددة فددً حددٌن و وقددت  7سددم 7050وادناهددا  السددالبةلمعاملددة المقارنددة  7سددم 5154الورقٌددة بلدد  
مدن حٌدث الرش بحدام  السالسدٌلك علدى بداقً المعدام ت م  مخل ات الطٌور ومعاملة الوداخل بٌن اضافة المبٌد 

فددً الكلوروفٌددل  نسددبة وودديثرت .ا الناقلددةالنٌمدداوودوال دداٌروس كددل مددن  نشدداط فددً ٌددة بسددبل واثٌرهدداالمسدداحة الورق
معاملددة ب اذ كدان للمعددام ت جمٌعدا وداثٌرا اٌجابٌددا فدً زٌدادة نسددبة الكلوروفٌدل قٌاسدابداخو   المعدام ت اروراق 
ضددافة المبٌددد فدداٌوكس مدد  مخل ددات ا وًمعددامل فددًالكلوروفٌددل كددان  لنسددبةار ان افضددل معدددل  الموجبددةالمقارنددة 
 2459و 2.59بلغدت  اذمعاملة اضافة المبٌد فاٌوكس م  مخل ات الطٌور والرش بحدام  السالسدٌلك فً الطٌور و
SPAD ً7 البدددال معاملدددة المقارندددة الموجبدددة  فدددًفدددً حدددٌن كدددان  دناهدددا  ،علدددى الودددوال.SPAD .نسدددبة وووددديثر 

سبل ظهور اعرا  الموزائٌك وارصد رار ووحدزم عدروق اروراق ب بال اٌروس حوماالكلوروفٌل نوٌجة ارصابة 
 ،واخدرون Andret-Link) فدً العندل( وهدً مدن ارعدرا  الشدائعة الودً ٌسدببها ال داٌروس D،C – 5)الشكل 
وضداع  فدداٌروس الورقددة المروحٌددة  انالوحالٌددل الكٌموحٌوٌددة ودراسدات المجهددر ارلكورونددً  اشدارت اذ (7115

كمٌدة الكلوروفٌدل وعملٌدة  فدًٌحدث فً اغشٌة الشبكة ارندوب زمٌة لخ ٌا العائل وان هدذا الوضداع  ٌدوثر سدلبا 
(  ن حدددوث الودددهور فددً عملٌددة البنددات الضددوئً فددً اوراق 7119واخددرون ) Varadi فقددد ذكددرالبنددات الضددوئً 

ٌبدا قبل ظهدور ارعدرا  علٌهدا وٌندوج عنده زٌدادة فدً عملٌدات  للعنل حٌةالعنل المصابة ب اٌروس الورقة المرو
 وسدبلاموصا  الطاقة الضوئٌة فً الب سدوٌدات الخضدرات ممدا ٌدودي الدى وكدوٌن اندواح ضدارة مدن اروكسدجٌن 

 مدن خد ل خ د الوغلدل علدى هدذه الحالدة محاولدة الدفاعٌدة للنبدات علدى  ووعمدل ارلٌداتوحطم ارغشدٌة الخلوٌدة. 
 نثدوفٌ تادل وثبٌت ثانً اوكسٌد الكاربون فً اروراق المص رة ووناق  عملٌدات اسدوه ك الطاقدة وودراكم الزمع

Xanthophyll الوً ٌعوقد انها ولعل دورا دفاعٌا فً خ د  الوسدمم الضدوئً فدً المراحدل ارخٌدرة مدن ارصدابة 
 جرات ارصابة. قبل وحطم الب سوٌدات الخضرات وحدوث ارص رار وذلك
 

 
 جددذور طددول فددً المخول ددة المعددام ت ودديثٌر و(0) الشددكل
 بالنٌمددداوودا ملوثدددة وربدددة) الموجبدددة المقارندددة( A) العندددل
 فاٌوكس بالمبٌد ومعاملة بالنٌماوودا ملوثة وربة( B( )فقط
(C )والمبٌددد طٌددور مخل ددات مدد  بالنٌمدداوودا ملوثددة وربددة 

 .السالسٌلك بحام  والرش فاٌوكس
Fig (1): Effect of treatments on grapevine 

roots length (A) positive control (B) Soil 

inoculated with nematodes and treated with 

poultry manure and  Vyox (C)soil 

inoculated with nematodes and treated with 

poultry manure, Vyox and  Salicylic acid.  

 .X النٌمددداوودا احددددثوها الودددً ارضدددرار و(7) الشدددكل

index ًالوغذٌة جرات العنل جذور ف (A )الجدذر وقزم 
 الجدذور قمدم علدى الموكوندة ارورام( B) النمدو وضع 

 الوغذٌة. جرات
Fig (2): xiphinema index feeding injury on 

grapevine roots (A) root stunting (B) galls 

or swellings on roots. 
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 غٌدر الكثٌد  والو رٌد  السد مٌات قصر( A) للعنل المروحٌة الورقة فاٌروس ٌسببها الوً ارعرا  و(2) الشكل

 (.الزكزاك) الموعر  ارغصان نمو( B) المنوظم
Fig (3): GFLV symptoms on grapevine (A) short internode and irregular growth (B) 

Zigzag growth. 

 
( ارصددد رار C( وشدددوهات اروراق )A,B(و اعدددرا  ارصدددابة ب ددداٌروس الورقدددة المروحٌدددة للعندددل )5الشدددكل )

 ( الوغٌرات اللونٌة المخول ة.Dالذهبً لرغصان واروراق )
Fig (4): Grapevine fanleaf symptoms (A and B) Leaf deformation (C) golden 

yellowing of leaf and stem (D)deferent types of leaf chlorosis. 
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ABSTRACT 

The ectoparasitic nematode Xiphinema index Thorne and Allen is economically 

important in grapes Vitis vinifera L., both as a root parasite and as a vector for 

grapevine fan leaf virus (GFLV). The control of GFLV vector is one of the main 

strategies of the disease management. The using of nematicides and soil amendments 

is one of traditional methods for nematode controlling. The objective of this research 

was to evaluate the nematicidal effect of the nematicide Vyox, poultry manure and 

salicylic acid for controlling Xiphinema index on grapevines. The nematicidal was 

evaluated determining the nematode population densities in 200 ml of soil. The results 

revealed that both of nematicide Vyox and poultry manure have a significant activity 

against X. index 15.6 and 162.4 respectively compare to the positive control 44255 

nematode/200ml soil. The best results were obtained from the combination between 

nematicide Vyox, poultry manure and salicylic acid which significantly reduced X. 

index populations (P<0.05)  compare to the single treatments and positive control. 

Keywords: Grapevine fan leaf virus (GFLV), Xiphinema index, pest management, 

poultry manures, nematicide, salicylic acid. 
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