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 على نبات الباذنجان .Meloidogyne sppتشخیص انواع نیماتودا تعقد الجذور 
  *وتطورھا فى جذور بعض اصنافھ   نینوى محافظة فى

  منیر عبد الحمید حزام سعیدالشرجبى                      سلیمان نائف عمى
  العراق/الموصل/ جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 

  
  لخالصةا

من الحقول كانت مصابة بنیماتودا تعقد % ٣٣,٩٣تبین من  نتائج مسح حقول الباذنجان ان
فى حقول منطقة  51.66%، وصلت اقصاھا % ٣٣,٣٣الجذور وقد بلغ متوسط نسبة االصابة فیھا 

ودلت نتائج تقدیر الكثافة العددیة . فى حقول منطقة الموصل % 16,66السالمیة فیما وصلت ادناھا 
،  للنیماتودا ان اعالھا كانت فى تربة احد الحقول فى منطقة ربیعة واقلھا فى حقل اخر فى المنطقة ذاتھا

  M.javanicaكما تبین من خالل توزیع انواع نیماتودا تعقد الجذور فى حقول الباذنجان وجود النوعین
ن فیما بینھا من حیث درجة االول اكثرھا انتشارا اختافت اصناف الباذنجا وكان النوع M.incognita و

وكان الصنف التون كوبرى اكثرھا حساسبة ، فیما كان الصنف بالك  M.javanicaحساسیتھا اللنوع 
التون كوبرى : دورة حیاتھا فى االصناف   M.javanicaواكملت النیماتودا  .بیوتى متوسط المقاومة

بینما لم تتمكن من اكمال دورة  یوما على التوالى ٣٢و  ٣٠و  ٢٧ واصیل زاخولىوالسورى فى مدة
  .حیاتھا والوصول الى مرحلة االنثى البالغة خالل فترة الدراسة فى جذور الصنفین طرحى وبالك بیوتى

  
  المقدمة

لھذا الجنس حتى ) المعرفة ( بعد اكتشاف نیماتودا تعقد الجذور ازداد عدد االنواع المشخصة 
في االراضي الزراعیة في العالم % ٩٥عة انواع منھا وتشكل نسبة تواجد ارب" نوعا ٧٠وصل اكثرمن 

الحازمي، (  M. arenariaو  M. haplaو  M. incognitaو  Meloidogyne javanicaوھي 
 .Mالى وجود خمسة انواع منھا تھاجم جذور الخضراوات فىالعراق ھي ) ١٩٨٠(اشار قاسم ) . ١٩٩٢

javanica  وM. incognita  وM. hapla  وM. arenarai و M.thamesi  وسجل الساعدي
على نباتات الباذنجان  M. arenariaو   M. incognitaو  M. javanicaثالثة انواع ھي )  ١٩٨٥(

االنواع نفسھا على بعض النباتات االقتصادیة في شمال ) ١٩٩٠(كما وجد السبع وعمي . في العراق
اكثرھا انتشارا  M.javanicaاكدت معظم الدراسات التي جرت في العراق أن النوع . العراق

)Stephan  ،ھناك عوامل كثیرة تؤثر في نشاط نیماتودا ).١٩٩٨، وعمى ١٩٩٠والسبع وعمي  ١٩٨٨
حیث تعد  )١٩٨٠ ، Stephan( ونوع التربة تعقد الجذور ومنھا العوامل البیئیة كالحرارة والرطوبة

امالن مھما في التوزیع ع )١٩٨٠،  Stephan( والرطوبة) ١٩٦٣،  Wallace( درجة الحرارة
 , Sasserو  Taylor(الجغرافي لھا، كما ینخفض فقس البیوض بأنخفاض المحتوى المائي للتربة 

كما ) . ١٩٨٠،  Stephan(وتعتمد حركة الیافعات خالل مسامات التربة على الرطوبة ). ١٩٧٨
 ابة في أشد حاالتھاعند توجدعالقة بین تركیز ایون الھیدروجین وعدد العقد الجذریة حیث تكون األص

pH وتقل عند ارتفاع او انخفاض ٦.٥ pH  التربة عن ھذا الرقم) Stephan ،كذلك یتأثر ). ١٩٨٠
توزیع مجامیع واعداد نیماتودا تعقد الجذور بعوامل أخرى كالمادة العضویة ونوع المحصول الذي یحدد 

  ).١٩٧١،  Franklin(غالبیة االنواع المتطفلة 
الى أن جذور نباتات الباذنجان الملوثة بالنیماتودا ) ١٩٩١(وأخرون  El-Behadliأشار       

javanica M.   ظھرت علیھا عقد كثیرة واحدثت النیماتودا نقصا) سندانة/ یافعة  ٢٠٠٠(بمستوى "
أن طول المجموع ) ١٩٩٨(وذكر أبراھیم وأخرون . في الوزن الجاف للمجموع الخضري" معنویا

  arenaria.جاف انخفض بشكل ملحوظ فى أصناف الباذنجان المختبرة ضد النیماتوداالخضرى ووزنھ ال
 M أشار .  لالصناف ذاتھامقارنة مع النباتات السلیمةSasser )إلى أن النبات المقاوم لنیماتودا ) ١٩٥٤

) ١٩٥٩(وأخرون  Goplen تعقد الجذور تھاجمھ أعداد قلیلة من الیافعات مقارنة بالنبات الحساس واكد
اكثر من  تم اختبار وقد. النیماتودا   بان المقاومة صفة وراثیة وتنتقل الى االجیال وتختلف بأختالف نوع

حساسة  االصناف المختبرة جمیع الجذور وظھر بأن تعقد نیماتودا ضد  الباذنجان صنف من ٢٠٠
  بدرجات مختلفة لألصابة

  البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثانى*
  ٠/١١/٢٠٠٦وقبولھ  ١١/٤/٢٠٠٦خ تسلم البحث تاری
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)Verma،و ١٩٨٠، قاسم و١٩٧٧Nandwana  ، اختبر كما ).  ١٩٨٠وأخرونVerma  و
Choudhary )النیماتودا ب لالصابة عدة أصناف من الباذنجانحساسیة  )١٩٧٤M. javanica   وM. 

incognita  وM. arenaria  ف لالصابة في االصنا" كبیرا" فوجدا تحمالS96-2  وS419  وPol 
Baigan  .الحظ قاسم  

 وكانت M. javanicaمن الباذنجان كانت حساسة للنیماتودا  ان االصناف الخمسة المختبرة) ١٩٨٠(
. اكثر من بقیة االصناف وتكاثر النیماتودا على الصنف الموصلي والمحلي الجذورفي  العقد المتكونة

نیماتودا تعقد الجذور ب لالصابة من الباذنجان" صنفاحساسیة أحدى عشر ) ١٩٨٥(وأختبر الساعدي 
لألصابة وكان أعلى معدل لعدد العقد الجذریة في الصنف " فوجد بأن جمیع االصناف حساسة جدا

حساسیة أربعة أصناف ) ١٩٩٨(أختبر محمد وأخرون ). Black Beauty( المحلي وأقلھا في الصنف
مناعة ضد  األصناف ھذه فلم یظھر ألي من M javanicaمن الباذنجان ضد نیماتودا تعقد الجذور 

أن جمیع أصناف الباذنجان المختبرة في ) ١٩٩٨(وفي دراسة أخرى أكد أبراھیم وأخرون . النیماتودا
 M. javanica  وعالبیت الزجاجي والتي ھي  بالك بیوتي ، وبالك لونج ووایت لونج كانت حساسة للن

ومحتوى التربة ) ١٩٥٨،  Ritter(أثر بعدة عوامل مثل عمر النبات أن تطور نیماتودا تعقد الجذور تت. 
  من العناصر الغذائیة وزیادة المنافسة بینھا

)Triantaphyllou  وHirschmann  ،(ونوع أو جنس العائل ) ١٩٦٠Salem  ، ١٩٧٩وأخرون (
ن ، واخروSalem (والحرارة ) ١٩٦١،  Stolzyو  Van Gundy(وتركیز االوكسجین في التربة 

 Mبأن النیماتودا ) ١٩٨٨(واخرون  Stephanكما بین ) . ١٩٨٨وأخرون ،  Stephanو ١٩٧٩
javanica والحظ عمي .أكملت ستة أجیال على محصولي الطماطة والباذنجان خالل سبعة أشھر
أكملت دورة حیاتھا في جذور الصنف الحساس  M javanicaأن یافعات النیماتودا ) ١٩٨٩(وأخرون 

من التلویث ، بینما لم تتمكن من الوصول الى مرحلة األناث البالغات في " یوما) ٢٨(ة بعد من الطماط
التلویث في الصنف  بدایة من" یوما) ٢٧(و ) ٢٢(جذور الصنف المقاوم كما تم العثور على الذكور بعد 

ول الى الحساس والمقاوم على التوالي وكانت المدة التي أحتاجھا أي طور في الصنف الحساس لیتح
  .صنف المقاوم مما ھي علیھ في ال اقل الطور الذي یلیھ

  
  وطرائقھ بحث ال مواد

 ٢٠٠١اجرى المسح خالل شھرى آب وایلول من عام  :مسح حقول الباذنجان في محافظة نینوى -١
مناطق ھي الرشیدیة وحمام العلیل والسالمیة وربیعة فى  اربع للباذنجان " حقال) ١٢(م اختیار ت حیث
اضافة الى ثالثة مشاتل فى الموصل ، وقد تبین ان الصنف التون  حقول من كل منطقة) ٣(بواقع أي 

كوبرى ھو الصنف السائد زراعتھ فى معظم مناطق الدراسة ووجد حقل واحد فقط مزروعا بالصنف 
جان اردنى مربع وان الزراعة بطریفة المروز ھى الشائعة وقد اختلفت مساحة الحقول المزروعة بالباذن

باتباع  وذلك حقل كل فى حسبت النسبة المئویة لألصابة) .١الجدول (دونم  ٢-o.5اذ تراوحت بین 
وذلك  على طول الخطین "نباتا) ٢٠(جذور  حیث فحص) ١٩٧٥ ، الحسن وأخرون( طریقة القطرین

ات عین جمعت.  العقد الجذریة اوعدم وجود الجذور ومن ثم التحقق من وجودالظھار بأزالة التربة
االعتبار أن تكون العینات ممثلة لمساحة بأثناء عملیة المسح وأخذ  من كل حقل  جذورالمصابةالالتربة و

ألخذ عینات التربة على ) Soil sampler(وقد أستخدمت مجرفیة یدویة  الباذنجان ،بالحقل المزروع 
بكمیة قلیلة من  مرنة ورطبت بولى اثلینوضعت العینات في أكیاس . الجذور فحصسم و ٢٠-١٥عمق 
) ١٩٦١،  Hooper( م° ٥جلبت العینات الى المختبر وحفظت في ثالجة على درجة حرارة . الماء

  .الالزمة علیھاوالتحالیل  لمدة ال تزید عن ثالثة أیام ألجراء الفحوصات
 ذلكو :نسبة المادة العضویة  - أ: لغرض تحدید ما یأتي تربة كافة الحقول  تم تحلیل :تحلیل الترب -٢
االس (  )pH(درجة تركیز أیون الھیدروجین  -ب ).١٩٥٨(   Jacksonطریقة أكسدة المادة العضویةب

أو ما تسمى   pH meterبأستخدام جھاز )  ١٩٥٤(  Richards لطریقة" طبقا )الھیدروجینى 
  .بالطریقة الكھربائیة

  ).١٩٦٥(  Hemmingو Whiteheadتم حسابھا بالطریقة التى جاء بھا :  الكثافة العددیة للنیماتودا-٣
 تم تشخیص: الباذنجان  نباتات على  .Meloidogyne sppدالجذور اتعق ودنیمات أنواع تشخیص-٤
  الطراز العجانيب الخاصة الصفات باألعتماد علىالنیماتودا فى كل العینات الحقلیة  نواعأ
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)Perinealpattern( ة وطبقا لطریقةالناضج ةلألناث البالغ  )Taylor  وNetscher  ،وقد  ) ١٩٧٤
  نم عمل عشرة مقاطع لكل عینة 
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  .وض بكمیات كبیرةبالتطور ویتسنى لألناث أنتاج البی
زرعت بذور  :  M. javanicaاختبارحساسیة بعض اصناف الباذنجان لالصابة  بالنیماتودا -٦

 ھى التون كوبرى واصیل زاخولى وطرحى وسورى وبالك بیوتى  خمسة أصناف من الباذنجان
ستیكیة بال  اوعیة في)  ١:  ٢( بصورة منفردة في تربة مزیجیة معقمة مخلوطة مع البتموس بنسبة 

) سم١٠(بالستیكیة قطر  )اصص (  سنادین ىالجیدة النمو منھا ال شتالتال  وبعد ستة أسابیع نقلت
كل منھا كغم واحد من التربة المزیجیة المعقمة وبواقع شتلة واحدة لكل سندانة ، وضعت  ىویحت

ت درجة حرارتھ المرن  في البیت البالستكي الذي نظم البولى اثیلین السنادین في شق أرضي مبطن ب
 ة بطریقة  حضر معلق یافعات النیماتودا من الفقس المباشر للبیوض المحضر .م º ٣ ± ٢٥بین 

Southy)یافعة حدیثة  ٥٠٠شتالت كل صنف على حده بمستوى ثالث مكررات من  ولوثت) ١٩٧٠
حول النبات سندانة بأستخدام ماصة معقمة ومدرجة ألضافة المعلق الى التربة بعد عمل حفرة / الفقس 
، بعدھا سقیت  تم تغطیتھا بقلیل من التربة الرطبةومن ثم  سم من النبات٢حوالى عدوبب سم٣بعمق 

  النباتات بأنتظام وأضیف للشتالت محلول مغذي
" یوما ٤٠بعد مرور . وبمعدل رشة واحدة لكل مكرر كل أسبوعین خالل فترة التجربة )سماد النھرین(

ات بعنایة وغسلت جذورھا بماء الحنفیة بحذر ألزالة التربة منھا وتم حساب من بدء التلویث قلعت النبات
و  Taylorطریقة  دلیل العقد الجذریة لكل نبات حسب -٢. عدد العقد الجذریة لكل نبات-١: ما یأتي 
Sasser  

- ٣جذور فیھا =٢عقدة ،  ٢-١جذور فیھا = ١جذور خالیة من العقد ، = صفر: وكما یأتي ) ١٩٧٨(
جذور فیھا أكثر من = ٥عقدة ،  ١٠٠-٣١جذور فیھا = ٤عقدة ،  ٣٠-١١جذور فیھا = ٣ة ، عقد ١٠

 الطریقة المذكورة غم من تربة السنادین حسب طریقة ٢٠٠الكثافة العددیة للنیماتودا لكل  -٣. عقدة١٠٠
صمیم الت واسنخدمت فیھا أصناف الباذنجان الخمسة،شملت عامالت م ٥من  ھذه التجربة تكونت .سابقا

 أختباردنكن وأختبرت متوسطات الصفات المدروسة حسب" حللت النتائج أحصائیا. العشوائي الكامل
                                                                                               .الحدود متعددال
 تجربة مع اجریت التجربة  : ذنجانفي جذور أصناف البا M. javanicaمتابعة تطور النیماتودا  -٧

 سندانة ،/ یافعة  ١٠٠٠مستوى التلویث فكان وتحت الظروف ذاتھا باستثناء  االصنافحساسیة 
حسب " لجذور تم فحص جذور االصناف الخمسة  یومیالولتحدید بدایة أختراق  یافعات الطور الثاني 

  طریقة
)Hooper  ،(و لمتابعة غز) ١٩٦١Invasion (بعدھا جرت متابعة تطور االطوار . للجذور فعاتالیا

ساعة بفحص الجذور المصابة بعد تقطیعھا وصبغھا بصبغة حامض الفوكسین الكتوفینول  ٤٨كل 
بمساعدة المجھر الضوئي  الجذور االطوار الموجودة داخل ثم استخرجت %. ,.٥المغلي بتركیز

  بالمجھر الضوئي تیحة زجاجیة ثم فحصفي قطرة من الالكتوفینول النقي بأستخدام شرحملت المجسم و
)Hooper ،٢أختراق الطور الیرقي الثاني للجذر -١:االطوارالتالیةوحددت فترة ظھور ) ١٩٦١ - 

االنثى  -٥الطور الیرقي الرابع لألنثى -٤الطور الیرقي الثاني لألنثى -٣الطور الیرقي الثاني المتطفل
االنثى البالغة بعد وضع البیض   -٧ البالغة مع كیس البیض االنثى -٦ البالغة بعد االنسالخ الرابع بقلیل

وبعد مرور اسبوعین من بدء التلویث جرى البحث عن الغ ، الذكرالب- ٩ كرالطور الیرقي الثاني للذ -٨
تكونت ھذه  .ساعة عن طریق اخذ عینات من التربة واستخالص النیماتودا منھا  ٤٨الذكور البالغة كل 

  .مرة ٢٠مالت تمثلت باالصناف الخمسة للباذنجان وكررت كل معاملة التجربة من خمسة معا
  النتائج والمناقشة

اظھرت النتائج ان : فىحقول الباذنجان النسبة المئویة لألصابة والكثافة العددیة للنیماتودا-١
وقد بلغ متوسط  رمن حقول الباذنجان التي شملھا المسح كانت مصابة بنیماتودا تعقد الجذو% ٣٣,٩٣
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 في حقول منطقة% ٢٥في الموصل و % ٦٦,١٦ھذه الحقول وبواقع  في %٣٣,٣٣نسبة األصابة 
في حقول منطقة % ٦٦,٥١حقول منطقتي الرشیدیة وربیعة و من في كل %٦٦,٣٦علیل وحمام ال
لم تسجل ایة في منطقة ربیعة فیما ) ٢(الحقل رقم  في)%٧٥(الصابة لنسبة  اعلى وصلت.السالمیة
  ).١الجدول( الموصل منطقة في )٣( ل رقمفي الحقاصابة 

أسفرت نتائج  :توزیع أنواع نیماتودا تعقد الجذور في حقول نباتات الباذنجان في مناطق الدراسة  -٢
 .M: وجود نوعین من نیماتودا تعقد الجذور منتشرین في الحقول المصابةھما  عن تشخیصال

javanica  وM. incognita   وكان النوع M. javanica حیث بلغت نسبة ظھوره " االكثر أنتشارا
 عن ظھوره في حقل أخر في "ظھرت فیھا االصابة فضالى ضمن الحقول الت%  ٧,٨٥دة بصورة منفر
والذي لم یظھر بصورة منفردة إال  M. incognitaع النوع مشتركة مالعلیل في أصابة  منطقة حمام 

تودا في ترب ماائج تقدیر الكثافة العددیة للنیوكشفت نت.  )١جدولال(ربیعة في حقل واحد من منطقة 
ذاتھا منطقة ى الف) ١(منطقة ربیعة وأقلھا في الحقل رقم فى ) ٢(كانت في الحقل رقم  ھاالحقول أن أعال

  ). ١جدولال( 
  

 لمناطق النسبة المئویة لألصابة والكثافة العددیة لنیماتودا تعقد الجذور فى حقول الباذنجان): ١(الجدول 
                                                             اسة فى محافظة نینوىالدر

  المنطقة
رقم 
  الحقل

 مساحة
دونم(الحق
(  

     الصنف 
  المزروع

طریقة 
  الزراعة

  نوع النیماتودا
  النیماتودا اعداد

  غم تربة٢٠٠/ 
الصابةا

%  
 متوسط

%  

  الرشیدیة

  ٣٥  ٣٢٠  M. javanica  مروز  كوبري التون ٢  ١

  ٥٠  ٥٢٥  M. javanica  مروز  كوبري التون  ٢  ٢  ٣٦.٦٦

  ٢٥  ٢٦٧  M. javanica  مروز  كوبري التون  ٢  ٣

حمام 
  العلیل

  مروز  كوبري التون  ١  ١
M. javanica  
M.incognita ٢٠  ٧٠٠  

  ٤٠  ٨٦٦.٤  M. javanica  مروز  كوبري التون  ٢  ٢  ٢٥.٠٠
  ١٥  ٥٢١.٤  M. javanica  مروز  التون كوبري  ١  ٣

  السالمیة
  ٤٥  ١٣٠٠  M. javanica  مروز  كوبري التون  ١  ١

  ٦٠  ٢٣٥٠  M. javanica  مروز  اردنى مربع  ٢  ٢  ٥١.٦٦
  ٥٠  ٧٦.٤٣  M. javanica  مروز  التون كوبري  ٠.٥  ٣

  ربیعة
  ١٠  ١٥١  M.incognita  الواح  التون كوبري  ٠.٥  ١

  ٧٥  ٣٩٦١.٦٦  M. javanica  مروز  التون كوبري  ١  ٢  ٣٦.٦٦
  ٢٥  ٣٠٠  M. javanica  مروز  التون كوبري  ٠.٥  ٣

  موصل
  )مشاتل(

  ٢٠  ٩٠٠  M. javanica  الواح  التون كوبري  ٠.٥  ١

  ٣٠  ٨٢٧  M. javanica  الواح  التون كوبري  ٠.٥  ٢  ١٦.٦٦

  صفر  ------   --------   الواح  التون كوبري  ٠.٥  ٣
  ٣٣.٣٣  ٩٣.٣٣    ١٥  المجموع

  
 یظھر من الجدول :فیـھا  نودرجة تركیز أیون الھیدروجی نسجة الترب ونسبة المادة العضویة -٣
حقول نباتات الباذنجان في المناطق الممسوحة في محتواھا من الطین والغرین  اختالف ترب )٢(

  الغرینیة في منطقة  ذات النسجة) ٣( في تربة الحقل رقم% ٤١,٠٧للطین  نسبة والرمل حیثكانت اعلى
ذات النسجة المزیجیة في منطقة الموصل ، بینما ) ١(ة الحقل رقم في ترب% ٢٥,١٠الرشیدیةوأقلھا 

ذات النسجة المزیجیة الطینیة الغرینیة في ) ٢(في تربة الحقل رقم % ٤٦,٣كانت أعلى نسبة للغرین 
ذات النسجة الرملیة الطینیة في منطقة ) ٢(في تربة الحقل رقم % ١٠منطقة حمام العلیل وأقلھا 

ذات النسجة الرملیة ) ٢(في تربة الحقل رقم % ٤٩,٩٣ت أعلى نسبةللرمل السالمیة في حین ظھر
ذات النسجة الغرینیة الطینیة في ) ٣(في تربة الحقل رقم % ١٦,٦الطینیة في منطقة السالمیة وأقلھا 

 .في منطقة حمام العلیل" ذات النسجة الغرینیة الطینیة أیضا) ١(منطقة الرشیدیة وفي تربة الحقل رقم 
في ) ٢(قد وجدت في تربة الحقل رقم )%١,٤٣٨(من الجدول ذاتھ أن اعلى نسبة للمادة العضویةویبدو
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كما تبین ان االس .  الموصل في منطقة) ٣(في تربة الحقل رقم % ٠,٤٨منطقة حمام العلیل وأقلھا 
یعود .فى كافة الحقول المدروسة للقاعدیة" قلیال قریب للتعادل ویمیل لھذه الترب) pH(الھیدروجینى

حقول مناطق الدراسة الىعوامل  التفاوت في النسبة المئویة لألصابة والكثافة العددیة للنیماتودا في ترب
الفیزیائیة والكیمیائیة أو الى وجود أعداء حیویة للنیماتودا بكثافة  متعددة منھا ما یتعلق بصفات التربة

عینة أو بعدة طرق أو عدم األھتمام أعلى في ترب دون أخرى أو الى مقاومة النیماتودا بطریقة م
عن عدم االھتمام " بمقاومة النیماتودا واالستمرار في زراعة المحاصیل الحساسة لسنوات متعاقبة فضال

لقد دلت النتائج الى ارتفاع نسبة االصابة في .بمصدر الشتالت أو المنطقة التي تزرع فیھا الشتالت
فاضھا في الحقول ذات المحتوى العالي من الطین وھذا ما الحقول ذات المحتوى العالي من الرمل وانخ

النیماتودا وھذا ما  یفسر بأن لنسجة التربة دور واضح ومؤثر في تحدید حیویة ونشاط وحركة وتكاثر
   واخرون ، Taylorو  )١٩٧٥(،  Tahaو  Abedذھب ألیھ كل من  

  حركة النیماتودا لي من الطینحیث تعیق الترب الثقیلة ذات المحتوى العا) ١٩٨٥(ى وعم )١٩٨٢(
)Stephan وFstey  ،مادة لل تكان الجذور وربما تھاجم وبالتالي تؤثر في االعداد التي) ١٩٨٢

 في تحدید نسبة االصابة أوالكثافة العددیة للنیماتودا في التربة لبعض الحقول حیثا العضویة دور
 نسبة فیھا بحقول أخرى أرتفعت مقارنةبأنخفاض نسبة المادة العضویة فیھا  نسبة االصابة ارتفعت

بالتالي كانت نسبة االصابة أو الكثافة العددیة للنیماتودا واطئة وھذا الرأي یتفق مع ما العضویة  المادة
  وأخرون Linford ذكره

الكثافة العددیة لنیماتودا تعقد " من أن المادة العضویة أثناء تحللھا في التربة تقلل معنویا) ١٩٣٨(
، وربما یعود دورھا الى المواد التي تتحرر أثناء تحللھا فتبید النیماتودا والى زیادة االعداء الجذور 
  ).١٩٧،  Masoodو  Hussain( للنیماتودا وربما في زیادة مقاومة الجذور لغزو النیماتودا  الطبیعیة

  
الدراس
ة  مناطق حقول في واالس الھیدروجینى تحلیل الترب وتحدید نسبة المادة العضویة: ) ٢(جدول ال

   في
  .محافظة نینوى

  
الن  وفیما یختص بدرجة تركیز أیون الھیدروجین فیظھر أنھا لم یكن لھا دور في التأثیر على النیماتودا

pH الى القاعدیة ، وبالتالي فھي مالئمة لنشاط نیماتودا تعقد " ترب الحقول الممسوحة تمیل قلیال
إن عدم ظھور االصابة في أحد الحقول قد یعود الى ).  ١٩٨٥و عمي ،  ١٩٧٩الشمري ، (الجذور 

من نیماتودا تعقد الجذور ، أو قد تكون االصابة موجودة ولكنھا كانت خفیفة بحیث لم یتم " خلوه أصال
 M. incognitaو  M. javanicaإن وجود النوعین  .الكشف عن نباتات مصابة عند أخذ العینات

 ھذینالسابقة التي أثبتت أن نبات الباذنجان یصاب ب على نباتات الباذنجان تتفق مع نتائج الدراسات

الغری%  الطین%  رقم الحقل  المنطقة
  ن

 المادة%   نسجة التربة  الرمل%
  العضویة

pH  
  التربة

  الرشیدیة
  ٧.٣٠  ١.١٦٤  رملیة طینیة  ٤٦.٦٠  ١٦.٦٧  ٣٦.٧٣  ١
  ٧.٤١  ٠.٨٩٠  رملیة طینیة  ٤٥.٥٩  ١٨.٦٧  ٣٥.٧٤  ٢
  ٧.٣١  ٠.٨٩٠  غرینیة طینیة  ١٦.٦  ٤٢.٣٣  ٤١.٠٧  ٣

حمام 
  العلیل

  ٧.٥٠  ٠.٦١٧  غرینیة طینیة  ١٦.٦  ٤٣.٣٤  ٤٠.٠٦  ١
  ٧.٥٧  ١.٤٣٨  مزیجیة طینیة غرینیة  ١٨.٥  ٤٦.٣٣  ٣٥.١٧  ٢
  ٧.٥٣  ١.٠٩٦  مزیجیة طینیة غرینیة  ٢٠.٠٦  ٤٥.٦٧  ٣٤.٢٧  ٣

  السالمیة
  ٧.٤٩  ١.٠٢٧  رملیة طینیة  ٤٦  ١٤.٨٧  ٣٩.١٣  ١
  ٧.٥٣  ٠.٨٩٠  رملیة طینیة  ٤٩.٩٣  ١٠  ٤٠.٠٦  ٢
  ٧.٥٥  ١.١٦٤  ملیة طینیةر  ٥٠  ١٢.٠٧  ٣٧.٩٣  ٣

  ربیعة
  ٧.٣٦  ٠.٨٩٠  رملیة طینیة مزیجیة  ٤٦.٦  ٢٣.٣٤  ٣٠.٠٦  ١
  ٧.٤٥  ١.٠٢٧  رملیة طینیة مزیجیة  ٥١.٠٦  ٢١.٨٣  ٢٧.١١  ٢
  ٧.٤٦  ٠.٩٥٩  مزیجیة طینیة  ٤٣.٠٧  ٢٤.٧٨  ٣٢.١٥  ٣

  الموصل
  ٧.٧٨  ١.٢٣٢  مزیجیة  ٣٠  ٤٤.٩  ٢٥.١٠  ١
  ٧.٧٢  ١.٣٦٩  مزیجیة  ٢٩.٩٤  ٤٣.٣٣  ٢٦.٧٣  ٢
  ٧.٧٦  ٠.٤٨٠  مزیجیة طینیة  ٣٤.٩٧  ٣٣.٦٨  ٣١.٣٥  ٣
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  اظھرت وجود االصابة دراسات وھناك ) ١٩٨٥الساعدي ، (  الجذور  تعقد  نیماتودا  النوعین من
 M. arinaria و incognitaو .Mو  M. javanica وھى الجذور نیماتودا تعقد   من  أنواع  الثةثب

، إال أنھ لم یعثر على النوع الثالث في الحقول التي شملھا المسح في ھذه الدراسة نتیجة لعدم وجوده 
یوجد في حقول  انھ أو او قد یكون موجودا  بنسبة ضئیلة فكانت العینات المأخوذة خالیة منھ اصال

واحد وفي نفس الحقل یرجع  على نبات" أخرى لم تقع ضمن حقول الدراسة ، أن ظھور النوعین معا
وأخرون ،  Taylor" (معا النوعین لوجودة والمالئم المتماثلة الى الظروف المناخیة وصفات التربة

 M. javanicaأن ظھور النوع . لھذین النوعین )نبات الباذنجان( اضافة الى توفرالعائل المالئم)١٩٨٢
ووجوده في حقول ) ١٩٨٠(وجده قاسم  في حقول الرشیدیة وحمام العلیل والسالمیة یتفق مع ما

على ) ١٩٩٨(على نباتات الباذنجان ، ویتفق مع ما وجده عمي ) ١٩٨٥(الرشیدیة یتفق مع الساعدي 
لحقول " مسبقا" نباتات الطماطة في حقول منطقة ربیعة ، أما منطقة الموصل فلم یجر فیھا مسحا

تعد ھذه الدراسة أول تسجیل لھذا النوع على الباذنجان ألجل التحري عن نیماتودا تعقد الجذور لذا 
الى مالئمة  M. incognitaو  M. javanicaیعزى أنتشار النوعین  .نباتات الباذنجان في ھذه المنطقة

للتربةوبناءالتربة  یةالظروف المناخیة وصفات التربة خاصة تركیز أیون الھیدروجین والمادة العضو
 Taylor(دة للتوزیع الجغرافي ألنواع نیماتودا تعقد الجذور تعد من العوامل الرئیسیةوالمحد التي

مع الدراسات السابقة التي جرت في " متفقا M. javanica، ھذا وتعد سیادة النوع ) ١٩٨٢وأخرون ،
و السبع وعمي ،  ١٩٨٨،  Stephanو  ١٩٨٥وعمي ، ١٩٨٥و الساعدي ،  ١٩٨٠قاسم ، (العراق 
لى تأقلم ھذا النوع وتحملھ للظروف البیئیة ومداھا العائلي وقد یرجع ذلك ا) ١٩٩٨وعمي ،  ١٩٩٠
  .الواسع

 تحت  M . javanicaنیماتودا تعقد الجذور ب لالصایة أختبار حساسیة بعض أصناف الباذنجان-٤
 .Mحساسیتھا للنیماتودا  فى أصناف الباذنجان الخمسة بینھا اختلفت: ظروف البیت البالستیكى

javanica  ،على جذور الصنف  تظھر) نبات/ عقدة  ١٣٦,٦٦(رعدد من العقد الجذریة تبین أن أكبو
الصنف بالك بیوتي ، وبالمثل فأن  جذور على) نبات/ عقدة  ٩(ظھرت اقل العقد ألتون كوبري بینما 

تم أستخالصھا من التربة ) غم تربة ٢٠٠/ یافعة  ٦٥٣(أعلى مستوى للكثافة العددیة للنیماتودا 
من التربة المزروعة بالصنف ) غم تربة ٢٠٠/ یافعة  ٣١٥(لتون كوبري وأقلھا المزروعة بالصنف أ

وھكذا فأن أكثر األصناف حساسیة للنیماتودا ھو الصنف ألتون كوبري حیث ) ٣جدول ال(بالك بیوتي 
فیما كان الصنف بالك بیوتي ) ٥(، اذ حصل على أكبر قیمة للدلیل المرضي للعقد " جدا" كان حساسا
 أما األصناف الثالثة األخرى فقد)  ٢(قاومة ألنھ حصل على أقل قیمة للدلیل المرضي للعقد متوسط الم

وأشارت . طرحية أصیل زاخولي وسوري  ومتوسط الحساسی تراوحت بین الحساس وھى االصناف
 ھادلیلوفي متوسط عدد العقد الجذریة " نتائج التحلیل األحصائي أن تأثیر األصناف الخمسة كان معنویا

الصنف بالك بیوتي انخفاض درجة االصابة فى ان  .المرضي والكثافة العددیة للنیماتودا في التربة 
 M. javanicaمن تحمل الصنف بالك بیوتي لألصابة بالنیماتودا ) ١٩٦٦(  Biratیتفق مع ما جاء بھ 

 Vermaویختلف عما وجده  M. incognitaمن تحملھ لألصابة بالنوع ) ١٩٧٤،  Alam(وما وجده 
، وما وجده   M. incognitaمن حساسیتھ للنوع  )١٩٨٠(وأخرون  Nandwanaو  )١٩٧٧(

ولم ترد دراسات حول أختبار حساسیة الصنفین  من أصابتھ بنیماتودا تعقد الجذور) ١٩٨٥(الساعدي 
 .Mالسوري والطرحي ، لذا تعد ھذه اول دراسة ألختبار، حساسیة ھذین الصنفین ضد النیماتودا 

javanica  ،  الثانیة من حیث الحساسیة ، وھذا  بالمرتبة) محلي(في حین جاء الصنف أصیل زاخولي  
الساعدي (البحاث التي تشیر الى حساسیة االصناف المحلیة لنیماتودا تعقد الجذور من  الكثیر  یتفق مع

راق تحمل صفة وراثیة تمنع أخت المقاومة االصناف  ان . ) ١٩٩٨ومحمد وأخرون ،  ١٩٨٥، 
، ویتفق ھذا الرأي مع ما لسبب او الخر لخاللھا أو تمنع تطورھا وتكاثرھا داخل انسجتھا افعاتالی

  ).١٩٧٩(أورده الشمري 
 :أصناف الباذنجان المختبرة في M . javanica الجذور تعقد نیماتودا) تطور (متابعة دورة حیاة-٥ 

رت فیھا أطوار النیماتودا في جذورھا حیث الفترة التي ظھ من أصناف الباذنجان الخمسةاختلفت 
طور الیافع الثاني للنیماتودا من اختراق القمة النامیة اذ تمكن  ،) ٤جدول ال(وبالتالي اكمال دورة حیاتھا 

أوغزو جذور الصنف ألتون كوبري في الیوم األول بعد التلویث فیما أخترق جذور الصنفین زاخولي 
جذورھا في  الیافعات قتلصنفین طرحي وبالك بیوتي فقدأختروسوري في الیوم الثاني، أما جذور ا

تم تمییز أطوار الذكور عن أطوار األناث عن طریق . الیوم الثالث ، وأستمرت الیافعات بالنمو والتطور
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والتي  Gonadالتي تتطور الى الغدة التناسلیة  Genital primodrdiumالخالیا األولیة التناسلیة 
ریطي في النصف االخیر من الجسم في ذكور النیماتودا بینما یكون التركیب تظھر على شكل تركیب ش

  الطور الیافع  استمرت الیافعات بالنمو وأمكن مشاھدة. على ھیئة شریطین بقاعدة مشتركة في األناث
بعد التلویث في  ٧و  ٤و  ٥و  ٦و  ٣الیوم  جذور جمیع االصناف وكان ذلك في  الثاني المتطفل في

من الصنف ألتون كوبري وأصیل زاخولي وطرحي وسوري وبالك بیوتي على التوالي ، جذور كل 
بعد التلویث في جذور  ١١و ١٠و ١١و ٨و ٧كما وجد الطور الیافع الثاني لألنثى والذكر في الیوم 
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DIAGNOSIS OF ROOT –KNOT NEMATODE meloidogyne spp. ON 
EGGPLANT IN  NINEVEH PROVINCE AND ITS DEVELOPMENT 

IN THE ROOTS OF SOME EGGPLANT CULTIVARS 
Sulaiman N. Ami               Muneer A. H. S. Al-Sharjabi 

Plant Prot., Dept., Coll. of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
Survey of eggplant fields showed that 93.33% of the fields were infected 

with root– knot nematodes , the mean of the infection  was  33.33%  in these 
fields  reaching it’s maximum value (51.66% ) in the fields of Salamia  area  
while it’s minimum value was 16.66% in the fields of  Mosul area . The highest  
population density of nematode was found in the soil of one of the fields of  
Rabee’a area and the lowest in another field in the same area . Distribution of 
root–knot nematode species in eggplant fieids showed the presence of 
M.javanica and M. incognita .The former one was more widespread . 
Susceptibility of eggplant cultivars against M. javanica revealed that the 
cultivars differed among themselves.The cultivar Alton Kopri was the most 
susceptibile one, while Black beauty was with medium resistance. M.javanica 
completed its lifecycle in the roots of cultivars Al-Ton Kobri, Asil Zakholi 
(local) and Syrian in 27,30 and 32 days respectively, while nematode could not 
complete its life cycle in the roots of Tarhi and Black beauty cultivers.  

  
 رالمصاد

اصناف  قابلیة بعــض).١٩٩٨(وفاء طاھر شھدة و أمیة أبراھیم داؤود  و، أبراھیم خیري ابراھیم
الحیویة لھا على  والمقاومة Meloidogyne javanica الباذنجان والفلفل لالصابة بالنیماتودا 

  ١٥١ :٤٣مجلة االسكندریة للبحوث الزراعیة.  الباذنجان نباتات
 -یاضالر  مطابع جامعة الملك سعود. مقدمة في نیماتولوجیا النبات). ١٩٩٢(الحازمي ، احمد بن سعد 
  .صفحة ٣٢٦: المملكة السعودیة 

 غربلة .)١٩٧٧(ین علوان وعلي حسین بندر سح ن ؛ علىاالحسن ، خلیل كاظم ؛ زھیر عزیز اسطیف
 .لمكافحتھا  الكیمیاویة  المبیدات  الطماطة ضد دیدان العقد الجذریة وأستعمال بعض أصناف

  .٣٥٧-٣٣٢:  ١المزروعات  لبحوث وقایة الكتاب السنوي
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دراسة لمرض العقد الجذریة المتسبب عن النیماتودا ). ١٩٨٥(الساعدي ، حسین على مھوس 
Meloidogyne spp.     رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة. على نبات الباذنجان في العراق- 

  .جامعة بغداد
البصرة  في العقد الجذریة  دراسة حول أصابة النخیل بدیدان). ١٩٧٩(لشمري ، معاني ناجي علي ا

  .ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة البصرة    رسالة
 Meloidogyne spp الجذور   تعقد  ت بیئیة وحیاتیة لنیماتودادراسا). ١٩٨٥(عمي ، سلیمان نائف 

  جامعة-رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة. على نباتات الطماطة في شمال العراق وتأثیرھا
  .الموصل



 ٢٠٠٦ )٤(العدد ) ٣٤(المجلد  ) X    ISSN 1815 – 316(  مجلة زراعة الرافدین
 

  حیاة دورة   دراسة). ١٩٨٩(عمي ، سلیمان نائف ؛ ریاض فالح السبع وزھیر أبراھیم فتوحي 
  مجلة. في جذور صنفین من الطماطة Meloidogyne javanicaتعقد الجذور  نیماتودا
  .٢٩١-٢٨٣:  )٤( ٢١الرافدین   زراعة

  Meloidogyne تعقد الجذور)دیدان( المقاومة المتكاملة لنیماتودا).١٩٩٨(، سلیمان نائف عمي
javanica جامعة الموصل–أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات . على نبات الطماطة.  

تصیب   تشخیص الدیدان الثعبانیة المسببة لمرض تعقد الجذور التي). ١٩٨٠(رم حمدي قاسم ، أك
 وقابلیتھا  مقاومتھا  مدى  ألیجاد  المھمة   الخضراوات  الخضراوات وغربلة بعض أصناف

 Fusariumلوحدھا وبمصاحبتھا للفطر  Meloidogyne javanicaبالنیماتودا   لألصابة
solani . ، جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات   رسالة ماجستیر.  

  أربعة   حساسیة   أختبار  ).١٩٩٨(محمد ، حسن یونس وماجد خلف الكمر و وعدهللا حساوي 
مجلة زراعةالرافدین . Meloidogyne javanicaالباذنجان لنیماتودا تعقد الجذور  من أصناف
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