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في محافظتي نينوى و أربيل  Tylenchulus semipenetransتشخيص سالالت نيماتودا الحمضيات 
ودراسة التغيرات التي تحدثها في أنسجة جذور النارنج والليمون الحامض  

 أسماء منصور الحكٌم*                            سلٌمان نائف عمً        

/ بات كلٌة الزراعة والغا/قسم وقاٌة النبات             / النباتًسكول االنتاج / قسم وقاٌة النبات     
العراق / الموصل / جامعة الموصل              / جامعة دهوك / فكولتً الزراعة والغابات      

             ق        العرا -أقلٌم كوردستان العراق         
                                        

ة الخالص
 الت الثالثةللعز Tylenchulus semipenetrans   نٌماتودا الحمضٌات صأسفرت نتائج تشخً

كانت ( وسط المدٌنة)والمأخوذة من الساحل األٌمن والساحل األٌسر لمحافظة نٌنوى و من محافظة أربٌل 
لدراسة أظهرت او Mediterranean raceحوض البحر األبٌض المتوسط  تابعة لساللة واحدة وهً ساللة

النسٌجٌة أن نٌماتودا الحمضٌات امتد تأثٌرها إلى مناطق وأنسجة مختلفة من الجذر شملت خالٌا البشرة 
 الخالٌا الواقعة ة وخلو تلك الخالٌا من محتوٌاتها، وانوالقشرة فضال عن حدوث تكسر تدرٌجً للجدر الخلوي

تج عن تغذٌة األطوار البالغة لنٌماتودا ونضخمت فضال عن تضخم خالٌا القشرة أمام رأس النٌماتودا قد ت
فً   Nurse cellsواللٌمون الحامض الحدٌثة التكوٌن تكون الخالٌا المغذٌة الحمضٌات على جذور النارنج

من هذه  خمس   وقد وجد Pericycleتد تأثٌرها إلى خالٌا الوام  Endodermisوال الجذور خالٌا قشرة

 *.رأس النٌماتودا أمامالخالٌا 

   دمةالمق
 أنواع الحمضٌات وهجنها جمٌعTylenchulus semipenetrans   تصٌب نٌماتودا الحمضٌات

(Hybrids ) اللٌالك كذلكLilac Syringa vulgaris  واألصل لوتسPersimmon Diospyros lotus 
 Florida grass حشائش واألدغال مثل حشٌشة فلورٌدبعض الفضال عن الذي ٌطعم علٌه الكاكً 

Andropogan rhizomatus ( 1973،  و األطرقجًالزرري .) كما وجدBaines (1951 )وRaski 
من  Thompsons seedlessأن الزٌتون والعنب صنف ( 1969)وآخرون  Bainesو( 1956)وآخرون 

فً مصر Sharrawi (1962 )و Oteifaفً حٌن لم ٌؤكد هذه الحالة كل من أمرٌكا فً  اآلفةعوائل هذه 
 فً لبنان وقد علل األخٌر هذه الظاهرة باحتمال وجود سالالت باٌولوجٌةAl-Zarari (1969 )و

Biological races  ما أكده اكتشافالواسع فً العالم وهذا  نظراً النتشارها لهذه النٌماتودا  (Baines 

ت ات أربع سالالت لنٌماتودا الحمضًالحاضر عرفقت وفً الو  اآلفةلساللتٌن من هذه  ( 1969،   وآخرون
تتواجد السالالت الثالثة األولى على  إذ(  Mediterranean و Grass  و Citrus و  Poncirus)وهً 

لحمضٌات ولكنها تختلف فً قابلٌتها على اإلصابة وتكاثرها على كل من الزٌتون والبرتقال الثالثً أنواع ا
بتحدٌد Abu-Gharbieh  (2004 )و Al-Azzehقام كل من  ( .1980وآخرون ،  Inserra) األوراق

 لنٌماتودا الحمضٌات أن العزالت الثالثة تبٌن ف األردن شمال ووسط وجنوب سالالت نٌماتودا الحمضٌات فً
 بنٌماتودا الحمضٌات اإلصابةالتغٌرات النسٌجٌة الناجمة عن ت درس .المتوسط  لساللة حوض البحر تابعة

لى عSultan (1976 )وBaines (1964 )و Schneiderكل من من قبل العدٌد من الباحثٌن، فقد درسها 
وعلى البشرة  تتغذى على خالٌالطور الثانً والنارنج والعنب فوجدوا أن ٌافعات ا اللٌمون الخشن جذور

كانت محاطة  النٌماتودا هذه أن رأس( 1965و 1964) Cohnكما ذكر  القشرةالصفوف األولى من خالٌا 
على جذور النارنج والحظ حدوث تكسر تدرٌجً للجدر الخلوٌة  تطفلها دمغذٌة عنخالٌا  ةإلى ثالث ةواحدب

إلى تكوٌن حلقة من الخالٌا  أدىالمتجاورة مما  Pericycleو Endodermisللخالٌا المتضخمة من خالٌا 
فضالً  Syncytiumالمتضخمة غٌر المنتظمة حول االسطوانة الوعائٌة وقد نتج عن ذلك تكوٌن مدمج خلوي 

أن تطفل نٌماتودا الحمضٌات على جذور النارنج تسبب تكوٌن مناطق  .ا من محتوٌاتهاعن خلو تلك الخالي
 8-2من او  (Ahmed  ،1974 )  خالٌا ذات ساٌتوبالزم كثٌف ونواة كبٌرة  6-2  تتكون من  تغذٌة ممٌزة

 Himmeبٌنما بٌن . Nurse cellsوتسمى بالخالٌا الحاضنة اوالمعذٌة   (Hassan ،1985 )خالٌا 

                                         
من أطروحة دكتوراه للباحث الثانً  البحث مستل *

 2011 / 10/  10وقبوله   1/6/2011تارٌخ تسلم البحث 
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كانت ذات محتوى ساٌتوبالزمً   خالٌا القشرة لجذور النارنج المصابة بالنٌماتودا إن( 1979)خرون وآ
الخالٌا  تضحمعن بقٌة الخالٌا فضالً عن عدم مالحظة ظاهرتً  اواضحاختالفا كثٌف واختلفت 

(Hypertrophy ) واالنقسام السرٌع للخالٌاHyperplasia) )ًن الحظ طه مصاحبة لهذه النٌماتودا ، فً ح
تتغذى على أنسجة مختلفة من الجذر خارج االسطوانة الوعائٌة  حمضٌاتأن نٌماتودا ال( 1983) انلطوس

حدوث تقرحات وموت  حمضٌاتونتج عن اإلصابة بنٌماتودا ال Pericycleامتدت من طبقة البشرة حتى 
 Endodermisشرة وبعض خالٌا البشرة وتحت البشرة وتكوٌن الخالٌا المغذٌة لها فً منطقة الق

ها من محتوٌاتها وتكسر الجدر خلوو Pericycleو Endodermisفضالً عن تضخم خالٌا  Pericycleو
، الخلوٌة بٌنها وتكوٌن حلقة من الخالٌا المتضخمة حول االسطوانة الوعائٌة فضالً عن تكوٌن المدمج الخلوي 

لتهٌأ منفذا  خلٌة واحدةوتحطم ٌا القشرة الحدٌثة تخترق خال اإلناثأن ( 1996)وآخرون  Mai وجدفً حٌن 

خالٌا مغذٌة ذات جدر سمٌكة وفجوات متحطمة وساٌتوبالزم  إلىخالٌا تتحول  8-6و ٌحٌط بالرأس  لدخولها
تتحلل  األمرعقد وفً نهاٌة  إلىكثٌف ونواة كبٌرة والخالٌا المغذٌة تحتفظ بحجمها الطبٌعً وال تتطور 

 على( 2003)وآخرون  Galeano أجراهاوفً دراسة  قبل الكائنات الدقٌقة، ة للغزو منالخالٌا وتكون سهل
نٌماتودا المصابة ب mandarin  Cleopateraو  trifoliata Poncirusجذور نبات مهجن ما بٌن  

الحمضٌات تبٌن أن رأس النٌماتودا كان مستقراً فً منطقة القشرة تحٌط به الخالٌا المغذٌة مع وجود فجوات 
حول اإلناث الحدٌثة فً حٌن أن الٌافعات   Suberinو Ligninوبالزم حبٌبً وترسب حزم من ذات ساٌت

واإلناث الحدٌثة تتغذى على خالٌا البشرة والقشرة الخارجٌة وتستقر كطفٌلٌات نصف داخلٌة وتبدأ بالنضج 
اضنة ذات خالٌا ح 10-8وتتكون حول الرأس بحدود  Pericycleن مناطق قرٌبة م إلىحٌث ٌمتد الرأس 

 حول تعرٌف او تشخٌص سالالت مسبقةد دراسة ، ونظرا لعدم وجوالحجم  ةجدر سمٌكة ونواة ونوٌة كبٌر
ٌة جذور النارنج واللٌمون الحامض فان الدراسة الحالل فً العراق وتأثٌراتها الفتاكة  نٌماتودا الحمضٌات

   .هدفت للبحث عن سالالت هذه النٌماتودا وتأثٌراتها
 

حث وطرائقه مواد الب
أو عوائل  لستة أصناف مختلفة نباتٌة نواعأ خمسةالساللة أو السالالت السائدة استخدمت  تحدٌدلغرض       

            Valenciaصنف  .Citrus sinensis L البرتقال الحلو :وهً( Differential hosts)مفرقة 
بٌن  البرتقال المهجن و Rubidouxو Pomeroyصنف Poncirus trifoliata  األوراقالبرتقال الثالثً و

C. sinensis  وP. Trifoliate  تم الحصول على هذه البذور من المركزUSDA-ARS Nation 

Clonal Germplasm Repository For Citrus and Dates الزٌتون و  أمرٌكا – كالٌفورنٌاOlea 

europaea  صنفManzanillo العنب و لحصول علٌه من محطة بستنة نٌنوىتم ا Vitis vinifera 

زرعت .جامعة بغداد  –كلٌة الزراعة  –تم الحصول علٌه من قسم البستنة  Thompson seedlessصنف 

تربة معقمة وبعد ثالثة  ا واحدا مناألصناف الستة فً أصص بالستٌكٌة بعد أن وضع فً كل منها كٌلو غرام
أصٌص  / ٌافعة 10± 10000دٌثة الفقس وبواقع أشهر من الزراعة لوثت التربة بٌافعات الطور الثانً الح

(Al-Azeeh  وAbu-Gharbieh  ،2004 ) الساحل األٌمن أخذت من مصدر التلوٌث الذي ٌمثل عزلة

وبصورة ( معلق الٌافعات)وضع اللقاح ( مركز المدٌنة)التابعتان لمحافظة نٌنوى وعزلة اربٌل  واألٌسر
هٌئت بواسطة قضٌب زجاجً حول قاعدة ساق سم 5بعمق  ربواسطة ماصة معقمة فً حفمنفردة لكل عزلة 
تمثلت فً  عاملٌهالتجربة على ثمانٌة عشر معاملة  احتوت( .1969وآخرون ،  Baines)البادرة أو الشتلة 

كررت كل منها خمس مرات وبعد ثالثة .ت الثالثة لنٌماتودا الحمضٌات والعزال الستة المفرقةالنباتٌة لعوائل ا

و  White headحسب طريقة اليافعات والذكور في التربة  أعداد :-ي أتلتلوٌث تم حساب ما يمن بدء ا أشهر
Hemming  (1965 )استخرج متوسط عدد البيوض وعدد البيوض ووكتل البيض  واإلناثاليافعات  وأعداد
عامل  و Final population (FP)نبات / الكثافة العددية النهائية لمنيماتودا  تم حساب كما لمكتمة الواحدة

 :-المعادلة التالٌةحسب  Reproduction Factor  (RF)التكاثر 

= عامل التكاثر 
الكثافة العددٌة النهائٌة ألفراد النٌماتودا 

مستوى التلوٌث 
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على جذور كل من النارنج واللٌمون الحامض السلٌمة والمصابة ( التشرٌحٌة)الدراسة النسٌجٌة  أجرٌت
 Miksheو Berlynطبقاً لما جاء به كل من ( المتوسط األبٌضساللة حوض البحر )بنٌماتودا الحمضٌات 

(1976) .
 

النتائج والمناقشة 
ساللة الكثافة العددية  لنيماتودا الحمضيات وتكاثرها  في تربة وجذور العوائل النباتية المفرقة وتحديد  -1

( 1)تودا الحمضٌات قد سجلت فً العزلة رقم إلى إن أعلى عدد من ٌافعات نٌماأشارت النتائج  :النيماتودا 
/ ٌافعة  8242.5نبات والبرتقال المهجن / ٌافعة 8435.2على جذور كل من البرتقال الحلو صنف فالنسٌا 

معنوٌا بٌن العزالت الثالثة  إال أن الفروقات لم تكن،( 1،الجدول) 3و  2نبات وبتفوق معنوي على العزلتٌن 
نبات العنب فً حٌن لم ٌعثر على أٌة ٌافعة للعزالت الثالثة فً جذور الزٌتون  عند إصابتها وتكاثرها على

 Rubidouxو  Pomeroyفً البرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه الـ  2و 1وللعزلتٌن  Manzanilloصنف 

مما ٌدل على إن هذه العزالت من نٌماتودا الحمضٌات ال تفضل األصناف الثالثة األخٌرة ربما بسبب 
أو ( 1977اسطٌفان وآخرون،)ر الخلوي للنبات كها لمواد غٌر مستساغة من قبل النٌماتودا فً العصًامتال

الشمري ، )المتالكها صفات وراثٌة تمنع اختراق الٌافعات وتطورها أو تكاثرها داخل األنسجة النباتٌة 
تكتل البروتٌن فً وسط مؤدٌا إلى  ى موت األنسجة المحٌطة بالٌافعاتوقد ترجع مقاومة النبات إل( 1979

أو قد تعزى المقاومة ( Shinbuya  ،1952)الخلٌة وتكوٌن مواد سامة قاتلة للٌافعات فٌصبح النبات مقاوما 
أما أعلى عدد لإلناث وكتل البٌض على ( 1998عمً ، )إلى وجود مواد طاردة للنٌماتودا تفرزها الجذور 

نبات على /كتلة بٌض  3499٫8نبات و/أنثى  6061على العنب وهً 3الجذور فقد سجلتها العزلة رقم 
على العنب والعوائل األخرى فضال عن تفوقها المعنوي على  2و  1التوالً وباختالف معنوي عن العزلتٌن 

أعداد اإلناث وكتل البٌض للعزلة ذاتها على العوائل األخرى فٌما لم ٌالحظ أٌة أنثى أو كتلة بٌض للعزالت 
والزٌتون صنف  Rubidouxو Pomeroyن البرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه الثالثة على جذور كل م

Manzanillo  وهذا ٌدل على أن ٌافعات الطور الثانً لم تتمكن من التغذٌة والتطور على هذه األصناف

فقد لوحظ فً  نبات/بٌضة 272984.4وإكمال دورة حٌاتها لألسباب المذكورة أنفا أما أعلى عدد للبٌوض 
على البرتقال الحلو وٌعزى  1على العنب واختلفت معنوٌا عن بقٌة العزالت تلتها العزلة رقم  3قم العزلة ر

السبب إلى أن أعداد كتل البٌض التً وضعتها إناث النٌماتودا للعزلتٌن على هذٌن الصنفٌن كانت أعلى من 
أصٌص استخلصت من التربة /طور 5942بقٌة األصناف أما بالنسبة ألعداد الٌافعات والذكور فان أقصاها  

على  3وبتفوق معنوي عن بقٌة العزالت تلتها العزلة رقم   1 البرتقال الحلو والملوثة بالعزلةالمزروعة ب
أصٌص بٌنما انخفض العدد إلى أدناه للعزالت الثالثة فً / طور 4956العنب والتً وصل فٌها العدد إلى 

لكونها ( 1الجدول،)والزٌتون  Rubidouxو Pomeroyنفٌه الترب المزروعة بالبرتقال الثالثً األوراق بص
وفٌما ٌخص الكثافة العددٌة النهائٌة فقد وصلت إلى أعلى مستوى .من األصناف غٌر المفضلة لهـذه الساللة

المتطفلة على العنب وبفارق معنوي عن بقٌة العزالت تلتها العزلة  3نبات فً العزلة رقم /فرد 292103لها 
نبات فٌما انخفضت الكثافة العددٌة إلى أدنها فً العزالت /فرد 230534ة على البرتقال الحلو المتطفل 1رقم 

أما معامل التكاثر  .والزٌتون Rubidouxو Pomeroyتطفلها على البرتقال الثالثً بصنفٌه  دالثالثة عن

ق معنوي على العزلة فً العنب وبتفو 29.21سلوكا مماثال للكثافة العددٌة النهائٌة إذ وصل أقصاها فسلك 
فٌما انخفض  23.05على البرتقال الحلو  1العزلة رقم  على العوائل األخرى تلتهما( 2و 1)ذاتها والعزلتٌن 

 انخفاضا معنوٌا للعزالت الثالثة على البرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه معامل التكاثر
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 . تربة وجذور العوائل النباتٌة المفرقة وتكاثرها علٌها الكثافة العددٌة ألطوار نٌماتودا الحمضٌات فً:  (1)الجدول 

 العوائل المفزقة
رقم 

العزلة 

عدد اليافعات 

نبات /

عدد اإلناث 

 نبات/

عدد كتل 

نبات /البيض

عدد البيوض 

نبات /

عدد اليافعات 

أصيص /والذكور

الكثافة العددية 

للنيماتودا على 

 FPالنبات 

معامل التكاثز 

Rf 

 Sweet Orange       البرتقال الحلو    

 Valencia                          صنف 

C. sinensis                      

ب  23.053ب   230534أ   5942ب  212256ب  2358.4جـ   3900.8أ   8435.2 1

جـ  17.104جـ   171045هـ   3504جـ  157320جـ د  1710.0د   3444.0جـ  777 2

هـ  12.3314هـ   123314جـ د   4530د هـ  110848هـ و  1385.6و  هـ 2892.8و   5043.2 3

 Trifoliate orange      الربتقال الثالثي

 Pomeroy                          صنف 

P. trifoliata                 

و   0.0048ز   48ز   48و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 1

و   0.0048ز   48ز   48و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 2

و   0.024و   241.6ز   76و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   165.6 3

 Trifoliate orange      الربتقال الثالثي

 Rubidoux                          صنف 

P.trifoliata                              

و   0.0058و   58ز   58و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 1

و   0.0092و   92ز   92و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 2

و   0.02356و   235.6ز   70و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   165.6 3

 Hybride                     الربتقال املهجن

         P.trifoliata C.sinensis x  

هـ   11.8796هـ  118796ب جـ  4836هـ   102746و   1253.0هـ   2971.5ب  أ  8242.5 1

هـ  11.12184هـ   111218.4د   4124هـ   97648و   1148.8د   3408د   6038.4 2

هـ  11.9610هـ   119610و   2858د هـ  108563.2و   1203.2و  2752.0هـ   5436.8 3

  Olive                               الزيتون

 Manzanillo                       صنف

                        O. europea              

و   0.012و   124ز   124و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 1

و   0.007و   70ز   70و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 2

و   0.0084و   84ز   84و   0.0ز   0.0ز   0.0ز   0.0 3

  Grape                             العنب 

             Thompson seedless 
                        V. vinifera 

جـ   16.879جـ   168792د   4212جـ   152320جـ   1904.0ب   4216أ ب   8044 1

د   14.5208د   145208د   4124د   129232د هـ   1576.0ب جـ   4024ب   7828 2

 أ  29.2103أ   292103ب   4956أ   272984.4 أ  3499.8أ   6061.0أ ب   8101.6 3

عزلة اربٌل  :  3الموصل ، /األٌمنعزلة الساحل :  2الموصل ، /األٌسرعزلة الساحل :  1
. 0.05ل ال تختلف معنوٌاً حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتما فً العمود الواحد المشتركة بنفس الحرف األرقام
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والزٌتون  وٌستدل من النتائج أن كفاءة العزالت فً اإلصابة قد ارتبطت بنوع النبات فقد كانت عزلة اربٌل  
أكثر كفاءة فً تطفلها وقدرة تكاثرها على العنب وربما ٌعزى ذلك إلى كثرة زراعة العنب صنف 

Thompson seedless  على  2ثم العزلة رقم  1فً مدٌنة أربٌل مقارنة بمدٌنة الموصل تلتها العزلة رقم
على العنب من حٌث الكفاءة فً التطفل والتكاثر وقد جاء تفضٌل عزلة أربٌل  1البرتقال الحلو والعزلة رقم 

للبرتقال الحلو والمهجن بالمرتبة الثانٌة والثالثة على التوالً بعد العنب أما عزلتا محافظة نٌنوى المأخوذتان 
تا العنب والبرتقال المهجن بالمرتبة الثانٌة والثالثة على التوالً بعد من الساحل األٌمن واألٌسر فقد فضل

البرتقال الحلو فً حٌن لم تتمكن أي منهما من التطفل والتكاثر على البرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه 
Pomeroy  وRubidoux  تأثٌر العزالت الثالثة فً معامل تكاثر نٌماتودا ( 1)ٌبٌن الشكل  .والزٌتون

لم تختلفا معنوٌا عن بعضهما فً معامل التكاثر الذي هبط فً العزلة  3و 1حمضٌات وٌبدو أن العزلتٌن ال
وهذا ٌدل على أن القدرة التطفلٌة للعزلة الثانٌة كانت اقل من  3و 1لٌسجل فرقا معنوٌا عن العزلتٌن  -2-رقم 

  .ه العوائلوٌمكن أن ٌعزى ذلك إلى انخفاض درجة تأقلمها مع هذ 3و 1العزلتٌن 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
عزلة أربيل =3الموصل ، /عزلة الساحل األيمن=2الموصل ، /عزلة الساحل األيسر=1

نيماتودا الحمضيات (  RF)تأثير العزالت الثالثة في معامل التكاثر( : 1)الشكل 
لعوائل ا كثر قابلٌة لالصابة منكان من أ Thompson seedlessإن العنب صنف ( 2)ٌتضح من الشكل كما 

بقٌة األصناف  نع امعنوي اختالفو 20.2النباتٌة المفرقة لنٌماتودا الحمضٌات إلعطائه أعلى معامل تكاثر 
الثالثة  تظهر النباتاتاختلفا معنوٌا عن بعضهما فٌما لم  ناللذاو  11.6ثم المهجن  17.4تاله البرتقال الحلو

هذه ب أٌة داللة لالصابة( والزٌتون Rubidouxو Pomeroyالبرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه )األخرى 
  .  الثالثة النٌماتودا بعزالتها

   

 
 

 
 
 
 
 
 

  العوائل المفرقة
   T.semipenetrans تأثير العوائل المفرقة في معامل تكاثر نيماتودا الحمضيات: ( 2)الشكل  
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غزو والتكاثر فقط على البرتقال أن العزالت الثالثة تمكنت من ال 3والشكل رقم  2ٌالحظ من الجدول رقم    
 Thompsonوالعنب صنف C.sinensis x P.trifoliataوالبرتقال المهجن بٌن  Valenciaالحلو صنف 

seedless  الثالثً األوراق إال أنها لم  تمكنت من إصابة صنفً البرتقال  3وعلى الرغم من أن العزلة رقم
إصابة الزٌتون ومن هذا ٌتبٌن أن  ت الثالثة لم تتمكن منتتمكن من التطور والتكاثر علٌهما كما إن العزال

 Mediterraneanحوض البحر األبٌض المتوسط  العزالت الثالثة كانت تابعة لساللة واحدة وهً ساللة

race  التً تمتاز بقدرتها على التطفل والتكاثر على كل من البرتقال الحلو صنفValencia  والبرتقال
وعدم قدرتها على إصابة الزٌتون صنف  Thompson seedlessصنف  والعنب Hybrideالمهجن 

Manzanillo وعدم قدرتها على التكاثر فً البرتقال الثالثً األوراق بصنفٌه الـPomery و Rubidoux  
-Verdejo)وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إلٌه ( 1997وآخرون ،  Verdejo-laucas) أو التطفل علٌه

lucas  ،1992  وAL-Azzeh  وAbu-Gharbieh  ،2004 ) وهً آن ساللة حوض البحر األبٌض

المتوسط لنٌماتودا الحمضٌات من السالالت الواسعة االنتشار والمستوطنة فً األقطار الواقعة على حوض 
توفر الظروف المالئمة وجنوب أفرٌقٌا وقد ٌعزى وجود هذه الساللة وانتشارها إلى  البحر األبٌض المتوسط

موجودتٌن فً مناطق ومواقع  Citrusو  Poncirusالعراق وقد تكون الساللتان ذه الساللة فً لتطور ه

أخرى من العراق أو حتى فً مدٌنتً الموصل وأربٌل إال إننا لم نعثر علٌهما فً العٌنات المستخدمة فً هذه 
أو قد تكون غٌر موجودتٌن أساساً  الدراسة 

 
. مفرقة لإلصابة بنيماتودا الحمضيات المأخوذة من مناطق الدراسةاستجابة العوائل ال: (  2) الجدول  

محافظة أربيل  محافظة نينوىالعوائل المفرقة 
الساحل األيسر  (3)عزلة

 (1) عزلة

الساحل األيمن 
 (2) عزلة

 Valenciaصنف  /البرتقال الحلو
C. sinensis 

+ + + 

 Pomeroyصنف /البرتقال الثالثي األوراق
P. trifoliata 

 ٭ - -

 Rubidouxصنف /البرتقال الثالثي األوراق
P.trifoliata 

 ٭ - -

 Hybrideبرتقال مهجن 
C.sinensis x P.trifoliata 

+ + + 

 Manzanilloصنف /الزيتون
O. europea 

- - - 

 Thompson seedlessصنف /العنب

V. vinifera 

+ + + 

ا النيماتودا ال تصيب النبات أساس .  -دا تصيب النبات وال تتكاثر عميهالنيماتو. *ماتودا تصيب النبات وتتكاثرعميهالني+ 
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استجابة العوائل المفرقة لإلصابة بنيماتودا الحمضيات ( : 3)الشكل 
. محافظة أربيلتشير إلى رقم العزلة وهي عمى التوالي عزلة الساحل األيسر والساحل األيمن لمدينة الموصل وعزلة :  3،  2،  1
 :ارنج والليمون الحامض من جراء االصابة بالنيماتودا نجذور ال أنسجةغيرات النسيجية في تال -2

أظهرت الدراسة النسٌجٌة أن نٌماتودا الحمضٌات امتد تأثٌرها إلى مناطق وأنسجة مختلفة من الجذر       
من  العدٌد  بة أحدثت تقرحات تسببت بموتوٌالحظ أٌضا إن اإلصا( 4، الشكل) شملت خالٌا البشرة والقشرة

الشكل )وإفرازاتها  الخارجٌة للٌافعات  وٌعزى ذلك إلى الضرر المٌكانٌكً الذي سببته التغذٌة  البشرة  خالٌا
ونتج عن تغذٌة Sultan (1976 )وBaines (1964 )و Schneider من  كل  و هذا ما ذكره( د 4

واللٌمون الحامض الحدٌثة التكوٌن تكون الخالٌا  جذور النارنج علىدا الحمضٌات األطوار البالغة لنٌماتو
وحدوث    Pericycleوامتد تأثٌرها إلى خالٌا Endodermisو فً خالٌا القشرة  Nurse cellsالمغذٌة
ضخمت فضال عن تضخم أمام رأس النٌماتودا قد ت الخالٌا الواقعة  خمسة من  لتلك الخالٌا وقد وجد  تضخم

فضال عن إن الخالٌا Sultan (1979 )و Tahaوهذا ما توصل إلٌه كل من ( هـ ، و4الشكل ) رة خالٌا القش
كما لوحظ حدوث تكسر تدرٌجً ( ز 4الشكل )المغذٌة كانت ذات محتوى ساٌتوبالزمً كثٌف ونواة كبٌرة 

رات إلى وٌمكن تفسٌر أسباب تلك التغً( ج 4الشكل )للجدر الخلوٌة وخلو تلك الخالٌا من محتوٌاتها 
 خارجة من النٌماتودا فًاستمرارٌة تغذٌة األطوار البالغة للنٌماتودا على تلك الخالٌا وإفراز أنزٌمات هاضمة 

عن اكتشافهم ألنزٌمات هاضمة للنشا فً الخالٌا  ( 2003)وآخرون  Galeanoتلك الخالٌا و هذا ما ذكره 

 
 .المغذٌة
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التغٌرات النسٌجٌة فً جذور النارنج واللٌمون الحامض الناتجة عن اإلصابة بنٌماتودا الحمضٌات ( : 4)لشكل ا

T.semipenetrans 

إناث 
 النيماتودا

يافعات 
 النيماتودا

 َتَقُرح

 مايكروميتر 37.4الشريط عمى الصورة يمثل  مايكروميتر 15.7الشريط عمى الصورة يمثل 

 مايكروميتر 15.7الشريط عمى الصورة يمثل  مايكروميتر 15.7الشريط عمى الصورة يمثل 

 مايكروميتر 3.7الشريط عمى الصورة يمثل  مايكروميتر 3.7الشريط عمى الصورة يمثل 

 مايكروميتر 1.6الشريط عمى الصورة يمثل  مايكروميتر 3.7الشريط عمى الصورة يمثل 
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IDENTIFICATION  RACES OF CITRUS NEMATODE Tylenchulus 

semipenetrans  IN NAYNAWA AND ERBIL PROVICE AND 

HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN INFECTED  ROOTS 

OF SOUR ORANGE AND LEWMON 
           Sulaiman, N. Ami                                                               Asma’a M. A. Al-hakeem 

Plant Protection Department,Faculty                 Plant Protection Department,College 

of Agriculture and Forestry,University of          of Agriculture and Forestry,University 

Duhok,Iraqi Kurdistan Region, Iraq                              of Mosul, Mosul, Iraq 

 

ABSTRACT  

    Results of Races identification of citrus nematode Tylenchulus semipenetrans 

revealed that the three isolates of nematode  used in this study which  belong to 

Mediteranean race .Histopathological study showed that the effect of citrus 

nematode extend to various root tissues of sour orange and lemon including cells of 

the  epidermis and cortex as well as gradual breakdown of  the cell walls happened  

and empty of those cells, enlargement of cells located in front of nematode head 

appeared as a result of that five nurse cells formed in front of nematode head in 

cortex as well as in endodermis and pericycle. 
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