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األبیض ساللة حوض البحرTylenchulus semipenetransدراسة تطور نیماتودا الحمضیات
المتوسط المتطفلة على النارنج واللیمون الحامض ووصف أطوارھا

٭٭ سلیمان نائف عميأسماء منصور عبد الرسول   *
العراق/ صل المو/جامعة الموصل / والغابات كلیة الزراعة/ ٭ قسم وقایة النبات

العراق/ أقلیم كوردستان العراق / دھوك / جامعة دھوك / كلیة الزراعة / ٭٭ قسم وقایة النبات

الخالصة
)المتوسطاألبیضساللة حوض البحر(أظھرت النتائج أن نیماتودا الحمضیات

أطوارأعدادإنالحامض وثمانیة أسابیع على النارنج كما خالل سبعة أسابیع على اللیمون 
اأكثرالمعزولة من تربتھا كانت أوعلى جذور اللیمون الحامض 

cوbوطول الرمح وعرض البصلة القاعدیة وقیمة 
وعرضھ وطول المرئ و الجزء الخلفي من الجسم حیث سجلت أ

aكبر

bوc
aالحامض

كبرأ
د

بعدالفتحة التناسلیة و

. وعرض كتلة البیض دون أن تختلف البیوض في األبعاد ذاتھا

المقدمة
Tylenchulus

semipenetrans Cobb 1913Tylenchulidae
لذا ،وقلةاألشجارائر كبیرة تتمثل بتدھور نمو خسالحمضیات لما  تسببھ من

تطور ٩-٦منتحتاجووجدوا أنب
لبتتطدورة الحیاةإناألخرفیما ذكر البعض ) ١٩٦٣،KirkpatrickوGundyVan(دورة حیاتھا إلكمال

Vanدرس .)١٩٩٦و١٩٩٤،O’BannonوHeald(م ٢٥ْحرارةدرجةعلى٨-٦
Gundy )إلى أن جمیع البیض فقس خاللوأشارعلى البرتقال واللیمون تطور نیماتودا الحمضیات) ١٩٥٨

من١٤١٤-١٢
O’Bannon،٣٥إالھ

من أسبوعأعدادا وفیرة منفقد وجدو) ١٩٦٦(
رت علىم ْ ٢٥درجة حرارة التربة عند ث وع

، كمابعد مرور خمسة أسابیع من التلویثیافعات الطور الثانيالجیل الثاني منمن بدء التلویث كما الحظوا
علىم٢٠و٣٠و٢٥حرارة الدرجات ندعأسابیع من بدء ٩أو٧أو٦دورة الحیاة استغرقت

وتتحول إلى ذكور بالغة ھوعرضالجسم عة انسالخات وتشمل تغیرات في الطولفتمر بأربر أما الذكو.التوالي
بعةإناثكما تمر أیام بدون تغذیة١٠-٧بعد مرور أر نسالخات ب إالأ

(Nurse cells ))Heald
بعض الالحمضیاتنیماتودا ت أطواروصف).١٩٨٧،O’Bannonو بل  من ق

)Siddiqi،و١٩٨٦Inserraآخر وأ ١٩٨٨ونو
)٢٠٠٠، Siddiqiب و

.مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول٭
٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠١٠/ ٨/ ٣تاریخ تسلم البحث  
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( ألولحر ب
. فأن الدراسة الحالیة صممت لتحقیق ھذا الھدف) ٢٠٠٩الحكیم،

ائقھوطرالبحثمواد
ذور النارنج  ب عت  ةaurantuimCitrusC. limonزر

ات ونقلت ،إنبات البذورعشرة أیام من  ردت النبات م راغ)(أصصإلىف
ات،تربة

حافظة نینوىوالتابع لعزلة الساحل األیمن من موالمأخوذة من مصدر التلویث المعد سابقاً 
)٥± ٥٠٠)٢٠٠٩

Baines(سم ٥بعمق /یافعة
).١٩٦٩وآخرون،

تمكنتوتم التولخمس مكررات أسبوعیاأخذت البیانات  أن  من اإلناثبعد 
-:وكما یليوضع البیض وتحرر یافعات الطور الثاني من البیوض 

أعدادأعداد و 
بعد ةكتلفيووكتل البیض في الجذورواإلناث واحدة و ال

ني والذكور لطور الثا اإلناثاجاستخرو ا
عن األطوارطور ثم وصفت ھذه /مكرر٢٥وحضر منھا شرائح زجاجیة وبواقع األطوارھذه تأخذ،الجذور

طول) ١٩٧٠(Southeyھا ستخدمالتي ا
اإلناث لعرض و وا

اإلناثأما عند منتصف
لجسم وإلىإضافةمفتم حساب العرض عند أعرض موقع في الجس رض ا ع

Post Vulvalطول الجسم بعد الفتحة التناسلیةو) Body Width at Vulva)BWVعند الفتحة التناسلیة
Section length)PVSL (ةماوPost Vulval Section

Width)PVSW ( وكما موضح في الشكل)١(

مؤخرة جسم أنثى نیماتودا الحمضیات: ) ١(الشكل 

إضافة
aوbوcقصىكل من إلى أ

.لى التواليالذیل ع

النتائج والمناقشة
ي) ١(

/ ٤٩٦.٨و ٤٩٨
)٥٠٠ (

مكن من ت ت
Schneider وBaines)فضال) ١٩٦٤
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،الجذورللتوجھ نحوتحدد مسار الیافعات 
/ ٣٢١.٨و ١٤٣٨٤بعد مرور 

/ ٤٦.٦و ٣٢
) ١٤-٨(أن یافعات الطور الثاني احتاجت من ؤكدنبات على التوالي مما ی

لما بق  ) . ١٩٥٨(VanGundyذكره مطا
/یافعة ٥٦.٢جذور اللیمون الحامض وھي 

/ذكر٨٩.٢و ٩٠الحامض إذ بلغ عددھا 
الذي ) ١٩٩٢(١٤-٨احتاجت من 

.١٠-٧ىأشار إل
تمرار ٢١أما بعد مرور ، األسبوع الثانينھایةالرابع واإلناث وكتل البیض في

/ ذكر ١٧.٢و٢٠
إلى ) ١٩٨٦(وآخرون Jagdaleأشار واللیمون الحامض على التوالي وربما یعزى ذلك إلى موت الذكور إذ 

یافعات الطور الثاني في الجذور یوما بعد الفقس كما تبین استمرار وجود١٦أن دورة حیاة الذكور الكلیة ھي 
بلغت  أعداد  / ٢٩.٤و٥٨ب

٥٠.٨و ٣٦

احتاجت إلى م
. ) نبات/ طور٩٥(الرابع 

الثاني 
إلىاستمرت بالتناقص بالتربة ویعزى ذلك 

إلىدخولھا المستمر إلىونفاذ مخزونھا الغذائي نتیجة لحركتھا المستمرة أو 
وجود

امن جھة أخرى أمإلى الرابع
الطور الثاني إلى الطور الثالث ثم إلى الطور الرابع 

مزروعة جذورمما ھو علیھ في ل ٥١٩٦ا
یافعة في التربة

)Deng ،١٩٩٠ (

٢٨الطور الرابع فلم یعثر إال على 

استمرت أعداد اإل

٢٧٠٠التربة واستدل منھا وجود 

ٍ أسرع من تطورھا على النارنج  . اللیمون الحامض على نحو

توسطالبحرحوضلساللةالتابعةالحمضیاتنیماتوداتطور: ) ١(الجدول لم تطفلة ا لم جذورعلىا
الحامضواللیمونالنارنج



ISSN 1815)مجلة زراعة الرافدین       – 316 X) ٢٠١٠)ملحق(العدد ) ٣٨(المجلد

فترة ظھور 
األطوار بعد 

التلویث
األطوار

نوع النبات
یافعات الطور 

الثاني في 
التربة

أعداد 
الذكور في 

التربة

أعداد یافعات 
الطور الثاني 

باتفي الن

أعداد یافعات 
الطور الثالث 

في النبات

أعداد یافعات 
الطور الرابع 

في النبات
أعداد اإلناث 

في النبات
عدد كتل 

البیض في 
النبات

عدد البیوض 
داخل كتلة 

البیض الواحدة
نھایة األسبوع 

األول
صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفر٤٩٨نارنج

صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفر٤٩٦.٨لیمون حامض
نھایة األسبوع 

الثاني
صفرصفرصفرصفرصفر٣٨٤٩٠٣٢نارنج

صفرصفرصفرصفر٣٢١.٨٨٩.٢٤٦.٦٥٦.٢لیمون حامض
نھایة األسبوع 

الثالث
صفرصفرصفرصفر٢٩٠.٤٢٠٥٨٣٦نارنج

صفرصفرصفر٢٠٨.٨١٧.٢٢٩.٤٥٠.٨٩٥لیمون حامض
نھایة األسبوع 

الرابع
صفرصفرصفر٦٢٥٤٤٠صفر١٩٩.٢نارنج

صفرصفر٢٩.٢٣٧.٨٧٠.٨٩٨صفر٩٠لیمون حامض
نھایة األسبوع 

الخامس
صفرصفر٢٦٦٨٥٠٤٧صفر٨٢نارنج

٤٦.٢٤١.٤١٦٢.٢٨٤.٢١٠٠صفرصفر٢٨.٦لیمون حامض
نھایة األسبوع 

السادس
٣٠٦٤٩٤٤٢٩٠صفرصفر٢٤.٤نارنج

١٦.٦٢٥.٤٢٠٣.٢١٤٨٩٥صفرصفرصفرلیمون حامض
نھایة األسبوع 

السابع
٢٨١٤٨٩٠٧٥صفرصفرصفرصفرنارنج

٢٠٥.٢١٨٦٩٢صفرصفرصفرصفر٥١٩٦لیمون حامض
نھایة األسبوع 

الثامن
١٦٨١٢٠٨٠صفرصفرصفرصفر٢٧٠٠نارنج

لیمون الحامضتم التوقف عن أخذ البیانات الكتمال دورة الحیاة على اللیمون حامض
)سندانة(أصیص/ ثانيطوریافعة٥± ٥٠٠المستخدمالتلویثمستوى* 

٣٢٠و٣١٨
لرمح النامیة على النارنج واللیمون

، ١٠٤و١٢، ١٢و ٢، ٢و١٠، ٨
٣٢و ٣٩.٧(cوbو aأیضا فیما بلغت  قیمة كل من التواليعلى مایكرومیتر٢٦، ٢٤و ٨، ٧و ١٠٦

() ١٢.٣و١٣.٢(و) ٣.٠١و٣.٠٥(و) 
.)ب١٩٨٨(وآخرونInseraو) ٢٠٠٠و١٩٨٦(Siddiqiوھي مقاربة لما ذكره ) ٢جدولال

ساللة حوض بعض الصفات المظھریة والتقسیمیة لیافعات الطور الثاني لنیماتودا الحمضیات): ٢(الجدول 
البحر األبیض المتوسط المتطفلة على النارنج و اللیمون الحامض

لمظھریة لیافعات الطور الثانيالصفات ا
)العائل( الصنف النباتي

اللیمون الحامضالنارنج
أ) ٣٤٠-٢٩٥(٣٢٠ب) ٣٣٠-٢٩٠(٣١٨)µm(طول الجسم 

أ) ١٢-٨(١٠ب) ١٠-٦(٨)µm(عرض الجسم 
أ) ٢.٥–١(٢أ) ٢.٥–١(٢)µm(سمك الكیوتكل 
أ) ١٤–١٠(١٢أ)١٤–١٠(١٢)µm(طول الرمح 
أ) ١١٠–١٠٠(١٠٦ب) ١٠٨–١٠٠(١٠٤)µm(طول المرئ 

أ) ١٠–٦(٨أ) ٨–٦(٧)µm(عرض البصلة القاعدیة 
أ) ٢٨–٢٠(٢٦ب) ٢٨–٢٠(٢٤)µm(طول الجزء الخلفي من الجسم 

ب) ٣٦.٨–٢٨.٣(٣٢أ) ٣٦.٢–٣٣(٣٩.٧)a(الحد األعلى لعرض الجسم/طول الجسم
أ) ٣.٩–٢.٩(٣.٠١أ) ٣.٥-٢.٩(٣.٠٥)b(طول المرئ/طول الجسم
أ) ١٢.١-٢.٩(١٢.٣أ) ١١.٧–١٤.٥(١٣.٢)c(طول الذیل/ طول الجسم 

مكرر٢٥٭األرقام في الجدول تمثل متوسطا ل 
صفات كما تمیزت الذكور المستخلصة من التربة المزروعة باللیمون الحامض بتفوقھا في قیم تلك ال

٣٤٢على الذكور المستخلصة من تربة النارنج والتي تضمنت طول الجسم والجزء الخلفي من الجسم وھي
والتي كانت aالقیم في بقیة الصفات المدروسة عدا قیمة تقاربتمایكرومیتر على التوالى وتساوت أو ٣٢و

وھي مقاربة لما ذكره) ٣جدولال) (٣٠.٥(أعلى مما ھي علیھا في اللیمون الحامض ) ٣٤(في النارنج 
Siddiqi)٢٠٠٠و١٩٨٦ (وInsera وآخرون)ب ١٩٨٨.(

) : ٣(الجدول 
المتوسط المتطفلة على النارنج و اللیمون الحامض
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الصفات المظھریة للذكور
)العائل( الصنف النباتي

اللیمون الحامضالنارنج
أ) ٣٥٤-٣٣٢(٣٤٢ب) ٣٥٦-٣٣٠(٣٤٠)µm(طول الجسم 

أ) ١٢-١٠(١١.٢أ) ١٢-٨(١٠)µm(عرض الجسم 
أ) ٢.٥-١(٢أ) ٢.٥-١(٢)µm(سمك الكیوتكل 
أ) ١١-٨(٩أ) ١١-٨(٩)µm(طول الرمح 
أ) ١٢٠-٩٥(١٠٠أ) ١٢٠-٩٥(١٠٠)µm(طول المرئ 

أ) ١٨-١٢(١٣أ) ١٨-١٤(١٤)µm(السفاد طول شوكة
أ) ٦-٣.٨(٥.٢أ ب) ٥.٨-٣.٨(٤.٦)µm(عرض البصلة القاعدیة 

أ) ٣٤-٢٨(٣٢ب) ٣٤-٢٧(٣٠)µm(طول الجزء الخلفي من الجسم 
ب) ٣٣.٥-٢٩.٥(٣٠.٥أ) ٤١.٢-٢٩.٦(a٣٤)(الحد األعلى لعرض الجسم/طول الجسم

أ) ٤.٣-٢.٩(٣.٤أ) ٤.٣-٢.٩(٣.٤)b(طول المرئ/ طول الجسم
أ) ١١.٨-١٠.٤(١٠.٦أ) ١٢.٢-١٠.٤(c١١.٣)(طول الذیل/ طول الجسم

مكرر٢٥٭األرقام في الجدول تمثل متوسطا ل 

أظھرت النتائج أیضا أن عرض الجسم لإلناث الناضجة عند االنتفاخ وطول موقع الرقبة وعرض 
وعرض الجسم ) PVSL(وطول الجزء الموجود خلف الفتحة التناسلیة ) BWV(الجسم عند الفتحة التناسلیة 

إلىیشیرفي اإلناث المتطفلة على اللیمون الحامض مما كبر قیمةقد سجلت أ) PVSW(بعد الفتحة التناسلیة 
٢.٥و٣سمك الكیوتكل حیث بلغ فيوجود تأثیر للعائلین على ھذه الصفات إال أن ھذا التأثیر لم یظھر جلیا

)٤جدولال(ایكرومیتر في اإلناث المتطفلة على اللیمون الحامض والنارنج على التوالي م

لجدول  ) : ٤(ا
المتطفلة على النارنج و اللیمون الحامض

)العائل( يالصنف النباتالصفات المظھریة لإلناث بالمایكرومیتر
اللیمون الحامضالنارنج

أ) ٧٥-٥٠(٦٨ب) ٧٢-٥٢(٦٠عرض الجسم عند االنتفاخ
أ) ٣.٢-٢(٣أ) ٣-٢(٢.٥سمك الكیوتكل

أ) ٧٨-٦٨(٧٦ب) ٧٤-٦٤(٧٠طول موقع الرقبة
أ) ٢٤-١٨(٢٢ب) ٢٢-١٨(٢٠)BWV(عرض الجسم عند الفتحة التناسلیة

أ) ٣٦-٣٠(٣٤ب) ٣٤-٣٠(٣٢)PVSL(ناسلیةطول الجسم خلف الفتحة الت
أ) ١٠-٦(٨ب) ٨-٤(٦)PVSW(عرض الجسم بعد الفتحة التناسلیة

مكرر٢٥٭األرقام في الجدول تمثل متوسطا ل 

) ٨٠(ت) بیضة٩٥(البیض الواحدة 
)٤٧٥

 ()٤٧٢ (
) ٣٠٥و٤٥١(

).٥جدولال(أبعادھا 

لة حوضبعض الصفات المظھریة الخاصة بالبیض الموضوع من قبل نیماتودا الحمضیات):٥(الجدول  سال
على النارنج و اللیمون الحامضالمتطفلةالبحر األبیض المتوسط 

)العائل( الصنف النباتيظھریة للبیوضالصفات الم
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اللیمون الحامضالنارنج

أ) ١٠٠-٨٥(٩٥ب) ١٠٠-٧٥(٨٠عدد البیوض داخل كتلة البیض الواحدة

أ) ٤٨٠-٤٧٠(٤٧٥ب) ٤٦٠-٤٤٥(٤٥١)µm(طول كتلة البیض 

أ) ٥٢٠-٤٢٠(٤٧٢ب) ٣٢٠-٢٨٠(٣٠٥)µm(عرض كتلة البیض 

أ) ٦٧-٦٣(٦٥أ) ٦٤-٦٠(٦٢)µm(طول البیضة 

أ) ٣٦-٣٢(٣٤أ) ٣٥-٣١(٣٣)µm(عرض البیضة 
مكرر٢٥٭األرقام في الجدول تمثل متوسطا ل 
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ABSTRACT
The results indicated that the citrus nematode (Mediterranean race)

completed it’s life cycle in about 7 and 8 weeks on the root of  the lemon and sour
orange respectively ٫ the number of nematode stages parasitized on lemon roots or
extracted from it’s soil were higher than that of sour orange. Second stage juveniles
parasitized on  lemon and sour orange roots did not differ significantly in the value
of parameters including the thickness of the cuticle٫length of stylet ٫ width of the
basal bulb in addition to values of b and c٫ while they differed significantly in the
length and width of  the body٫ length of esophagus and posterior part of the body
with the highest value recorded in the juveniles parasitized on lemon except (a)
value recorded for juveniles parasitized  on sour orange which was the highest.
Concerning the males٫ no significant differences were recorded between them in
most parameters including values of body width ٫thickness of cuticle and length of
stylet ٫esophagus and spicules in addition to values of b and c.while the males
extracted from the soil planted with lemon showed higher values in length of the
body and length of the posterior part of the body٫but higher value of (a) was found
in males extracted from soil planted with sour orange. Mature females parasitized
on lemon were significantly bigger than those  parasitized on  sour orange because
the higher value of body width٫neck length٫body width at vulva٫ post vulval
section length and post vulval section width but did not differ significantly in the
thickness of cuticle. Size of egg masses and number of eggs  formed by females
parasitized on lemon were  significantly  bigger than  those formed by females
parasitized on sour  orange  with  no  differences  in  egg  size.
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